Inkoopvoorwaarden
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Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten, diensten en
bestellingen aan I&L Logistiek door leverancier (althans contractspartij van I&L
Logistiek).
I&L Logistiek wijst uitdrukkelijk de eventueel door de leverancier van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
In het geval dat enige bepaling in deze inkoopvoorwaarden nietig is of anderszins
onverbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze
inkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
Afwijkingen van en/of wijzigingen op deze inkoopvoorwaarden dienen schriftelijk of
elektronisch en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
De leverancier is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I&L Logistiek.

2
2.1

Totstandkoming van de overeenkomst of wijzigingen
Iedere offerte van de leverancier is kosteloos, niet vrijblijvend en kan door I&L
Logistiek binnen uiterlijk 30 (dertig) dagen worden aanvaard, tenzij anders vermeld in
de offerte.

3
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Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen omvatten
de prijzen al de ten laste van I&L Logistiek komende kosten, waaronder begrepen,
doch niet beperkt tot, de kosten van verpakking, het transport en de aflevering op
een door I&L Logistiek aan te wijzen plaats. De prijzen zijn voorts inclusief
verschuldigde inhoudingen, douaneheffingen, belastingen, premies en andere
heffingen van overheidswege.
De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door de leverancier worden
verhoogd, tenzij een prijsverhoging bij het bevestigen van de order uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch is overeengekomen.

3.2
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Meerwerk
Meerkosten of meerwerk komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij dit
voortkomt uit additionele wensen van I&L Logistiek of uit omstandigheden die
redelijkerwijs voor rekening en risico van I&L Logistiek dienen te komen.
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Werkzaamheden waarvan de leverancier had kunnen of moeten voorzien dat deze
noodzakelijk zouden zijn om product of dienst conform de overeengekomen
specificaties te kunnen leveren, worden niet als meerwerk beschouwd.
Indien de leverancier meent dat van meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in
aanmerking komt, zal hij I&L Logistiek daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of
elektronisch op de hoogte brengen en een schriftelijke offerte uitbrengen, welke een
vaste prijs noemt alsmede een tijdstip waarop het meerwerk afgerond zal zijn.
De leverancier zal niet met de uitvoering van het meerwerk aanvangen, voordat I&L
Logistiek de schriftelijke offerte als genoemd in het voorgaande artikellid schriftelijk
of elektronisch heeft goedgekeurd. Op het meerwerk zijn deze voorwaarden
eveneens van toepassing.
Levering en levertijd
De leverancier levert de producten c.q. de verrichte diensten op de overeengekomen
plaats en op het overeengekomen tijdstip, tenzij I&L Logistiek voorafgaand aan de
levering schriftelijk of elektronisch in een andere plaats of met een ander tijdstip
heeft toegestemd.
Zodra de leverancier weet of verwacht dat het product en/of dienst niet binnen de
overeengekomen termijn geleverd of verleend kan worden, zal de leverancier I&L
Logistiek daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen,
onder mededeling van de redenen en waartoe hij alsnog naar redelijke verwachting
in staat zal zijn. Dit laat onverlet de aan I&L Logistiek toekomende rechten.
I&L Logistiek is gerechtigd, indien de leverancier het overeengekomen tijdstip van de
levering van de producten en/of de voltooiing van de te verlenen diensten anders
dan wegens overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) overschrijdt, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het
recht van I&L Logistiek om de daadwerkelijk door I&L Logistiek geleden schade
vergoed te krijgen van de leverancier.
Transport en verpakking van producten
Het transport is voor rekening en risico van de leverancier, inclusief de eventueel
daaraan verbonden (invoer)belastingen en overige heffingen.
Alle producten moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat
zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien door middel
van slechte of ondeugdelijke verpakking schade aan de producten worden
toegebracht, komt deze schade uiteraard voor rekening van de leverancier.
Elke zending dient vergezeld te gaan van een paklijst waarin onder meer de volgende
gegevens zijn vermeld: afzender, afleveradres/contactpersoon, ordernummer, aantal,
nummers en benaming van de producten.
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Eigendomsovergang en risico
Zodra de door de leverancier geleverde producten bij I&L Logistiek dan wel op de
door I&L Logistiek aangegeven plaats van aflevering zijn afgeleverd en door I&L
Logistiek zijn geaccepteerd, dan wel de producten zijn betaald (afhankelijk van wat
het eerst heeft plaatsgevonden) rust de eigendom daarvan bij I&L Logistiek.

7.2

De leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van het product tot aan
het moment van acceptatie door I&L Logistiek of, indien dit op een later moment is,
tot aan het moment van feitelijke aflevering van de zaak op de overeengekomen
plaats van aflevering. Het risico gaat niet over op I&L Logistiek zolang de leverancier
niet (volledig) aan zijn leveringsverplichting heeft voldaan.

8
8.1

Informatieverstrekking
De leverancier verstrekt op verzoek van I&L Logistiek in de door I&L Logistiek
voorgeschreven vorm en frequentie alle informatie die I&L Logistiek relevant acht in
het kader van de (uitvoering) van de overeenkomst.
I&L Logistiek is gerechtigd een verklaring van de externe accountant van de
leverancier te verlangen omtrent de juistheid van aan I&L Logistiek gefactureerde
bedragen dan wel overige door de leverancier aan de I&L Logistiek verstrekte
informatie.

8.2
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Keuringen en acceptatie
I&L Logistiek heeft het recht alle producten tijdens bewerking, fabricage of opslag op
kwaliteit te controleren, te inspecteren of aanwezig te zijn bij de door of ten behoeve
van de leverancier te nemen tests of uit te voeren controles om de producten te
keuren aan de hand van de door I&L Logistiek in de overeenkomst gegeven
specificaties. De leverancier zal I&L Logistiek daartoe alle medewerking verlenen.
De overeenkomst wordt geacht te zijn uitgevoerd indien I&L Logistiek de geleverde
producten of verrichte diensten definitief heeft goedgekeurd en geaccepteerd.
Indien de producten c.q. diensten niet overeenstemmen met de in de bestelling
en/of specificatie omschreven eisen, zal I&L Logistiek de leverancier daarvan
schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
De leverancier dient binnen een in de kennisgeving van I&L Logistiek vermelde
termijn tot vervanging en/of verbetering van de afgekeurde producten of te
verrichten diensten over te gaan en die voor herkeuring aan te bieden. De
afgekeurde producten zullen ter beschikking staan van de leverancier. Indien deze de
afgekeurde producten niet binnen een door I&L Logistiek gestelde redelijke termijn
komt afhalen, kunnen deze producten door I&L Logistiek worden teruggezonden dan
wel vernietigd voor rekening en risico van de leverancier.
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Betalingen en compensatie
De leverancier is gerechtigd te factureren na acceptatie of goedkeuring van de
geleverde producten of diensten. Indien sprake is van diensten die op projectbasis
worden verstrekt, geldt dat de leverancier gerechtigd is te facturen op het moment
dat het project is afgerond en door I&L Logistiek is goedgekeurd.
De leverancier zal facturen verzenden na levering van de producten en/of diensten
aan I&L Logistiek en onder vermelding van het (inkoop)ordernummer, aantal per
artikelnummer en de artikelomschrijving van I&L Logistiek.
Factureren die naar de mening van I&L Logistiek onvoldoende gegevens bevatten,
zullen ter completering worden geretourneerd aan de leverancier.
I&L Logistiek is gerechtigd om de vorderingen van de leverancier op I&L Logistiek met
zijn vorderingen op de leverancier te verrekenen. I&L Logistiek is te allen tijde
gerechtigd, indien I&L Logistiek van mening is dat de overeenkomst door de
leverancier niet naar behoren is nagekomen zijn verplichtingen uit de overeenkomst,
waaronder zijn betalingsverplichtingen, op te schorten. De leverancier heeft slechts
het recht tot verrekening nadat I&L Logistiek daartoe schriftelijk of elektronisch
toestemming heeft gegeven.
Betaling of (tussentijdse) controle door I&L Logistiek houdt geen afstand van enig aan
I&L Logistiek toekomend recht in.
Betaling zal geschieden na goedkeuring door I&L Logistiek van factuur, uiterlijk 60
(zestig) dagen na de factuurdatum.
Leverancier stuurt naar I&L Logistiek een rekeningoverzicht voor de vervaldatum van
de openstaande facturen.
Garantie
De leverancier garandeert I&L Logistiek dat de door hem geleverde producten c.q.
verrichte diensten, dan wel het bij het verrichten van de diensten gehanteerd
materiaal:
a.
b.
c.
d.

11.2

voldoen aan de specificaties, voorwaarden, tekeningen, monsters, modellen
en/of andere gegevens, vastgesteld bij overeenkomst;
voldoen aan de daaraan te stellen deugdelijkheids-, kwaliteits- en milieueisen
en vrij zijn van ontwerp-, uitvoerings-, materieel- en andere gebreken;
voldoen aan de ter zake toepasselijke wettelijke (milieu)voorschriften en
(voedsel-)veiligheidseisen;
nieuw zijn en geschikt voor het doel waartoe zij zijn bestemd.

Indien sprake is van gebreken in de geleverde producten c.q. verrichte diensten dan
wel van materiaal- en fabricagefouten in de door de leverancier gebruikte
materialen, dient de leverancier op zijn kosten tot herstel of vervanging, dan wel tot
opheffing van het gebrek of de tekortkoming over te gaan, een en ander ter keuze
van I&L Logistiek en onverminderd de overige rechten van I&L Logistiek.
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Indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de garantiebepalingen in dit
artikel niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is I&L Logistiek gerechtigd binnen
redelijk termijn, voor rekening van de leverancier, zelf dan wel door tussenkomst van
een door hem ingeschakelde derde, tot vervanging dan wel tot herstel van de
geleverde producten of uitvoering verrichte diensten over te gaan.
Indien van de producten of diensten of het object waarvoor de procedure of diensten
bestemd zijn, gedurende enige periode niet het beoogde gebruik kan worden
gemaakt, hetzij wegens een aan de leverancier toe te rekenen gebrek, hetzij wegens
overmacht aan de zijde van de leverancier, wordt de garantietermijn verlengd met
eenzelfde periode.
Aansprakelijkheid en verzekering
De leverancier zal I&L Logistiek vrijwaren voor iedere aanspraak door derden op
vergoeding van enigerlei schade of kosten die het gevolg is van of samenhangt met
de levering van producten of het verrichten van de diensten door de leverancier.
Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt dat de leverancier gedurende de looptijd
van de overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand dient te
houden, die een minimale dekking biedt van vijf miljoen euro per gebeurtenis.
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan of samenhangend met door de
leverancier aan I&L Logistiek te leveren producten c.q. verrichte diensten en/of
werkzaamheden (waaronder tevens zijn begrepen ontwerp, afbeeldingen,
tekeningen, schetsen, modellen en offertes) zijn of worden direct het eigendom van
I&L Logistiek op het moment van totstandkoming, tenzij expliciet schriftelijk of
elektronisch anders overeengekomen. Voor zover rechtens vereist zal de leverancier
deze rechten op eerste verzoek overdragen aan I&L Logistiek, welke overdracht reeds
nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten
een nadere akte is vereist, machtigt de leverancier I&L Logistiek reeds nu voor alsdan
onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens de leverancier te
ondertekenen. De in dit artikel bedoelde overdracht van intellectuele
eigendomsrechten houdt tevens afstand in van persoonlijkheidsrechten voor zover
de wet dit toelaat.
De leverancier vrijwaart I&L Logistiek tegen alle aanspraken van derden ter zake van
gestelde inbreuk op geldende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uit
hoofde van de overeenkomst geleverde producten of enig deel ervan dan wel uit
hoofde van het resultaat van verrichte dienstverleningswerkzaamheden, mits de
leverancier van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk of elektronisch op de
hoogte wordt gesteld.
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Geheimhouding
De leverancier zal geheimhouding betrachten met betrekking tot de van I&L Logistiek
ontvangen vertrouwelijke informatie, tekeningen en overige documenten waarvan
hem het vertrouwelijke karakter bekend is of bekend moet zijn. Het is de leverancier
niet toegestaan deze informatie, tekeningen en documenten aan een derde op enige
wijze ter beschikking te stellen. Hij mag deze ook niet zelf gebruiken, anders dan ter
uitvoering van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst. De leverancier zal
deze verplichting opleggen aan zijn personeel en de door hem ingeschakelde
hulppersonen.
Het is leverancier uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van I&L
Logistiek op welke wijze dan ook reclame te maken voor, of publiciteit te geven aan
het feit dat de leverancier een overeenkomst is aangegaan om aan I&L Logistiek de
producten c.q. diensten en/of werkzaamheden te verstrekken die door de
onderhavige overeenkomst worden bestreken, of handelsmerken en/of
handelsnamen of beeldmerken van I&L Logistiek te gebruiken in reclame of
promotiemateriaal.
De leverancier zal zonder schriftelijke toestemming van I&L Logistiek, I&L Logistiek
evenmin als referentie gebruiken.
Overmacht
In geval van (tijdelijke) overmacht wordt de leverancier (tijdelijk) ontslagen van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de overmacht situatie niet binnen drie
weken is geëindigd, heeft I&L Logistiek het recht de overeenkomst te ontbinden. In
dit geval bestaat er geen recht van de leverancier op schadevergoeding.
Onder het begrip overmacht wordt niets anders of meer verstaan dan in het
Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld. In ieder geval wordt onder dit begrip niet
verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van diens verplichtingen
jegens de leverancier; ziekte, ongeschiktheid of gebrek van personeelsleden of van
door de leverancier ingeschakelde derden en stakingen.

16
16.1

Looptijd, ontbinding en opzegging
I&L Logistiek is gerechtigd, indien de leverancier geheel of gedeeltelijk in gebreke
blijft met de nakoming van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst op te
schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter
uitsluitende keuze van I&L Logistiek. In beide gevallen is I&L Logistiek gerechtigd om
alle door I&L Logistiek geleden schade bij de leverancier in rekening te brengen.

16.2

I&L Logistiek kan, naast de overige aan hem toekomende rechten, een overeenkomst
te allen tijde met middellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
schadeverplichting jegens de leverancier geheel of gedeeltelijk ontbinden:
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indien de leverancier surseance van betaling aanvraagt of zijn schuldeisers
een akkoord aanbiedt;
indien het faillissement van de leverancier wordt aangevraagd dan wel indien
de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard;
indien de leverancier zijn bedrijfsactiviteiten dan wel een substantieel
onderdeel daarvan staakt;
indien beslag wordt gelegd op eigendommen van de leverancier en dat beslag
tenminste één maand wordt gehandhaafd;
indien de leverancier redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht
de op hem rustende verplichting uit hoofde van de overeenkomst tussen de
leverancier en I&L Logistiek na te komen.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tot leveringen van producten en/of verrichten van diensten,
alsmede op alle prijsaanvragen met betrekking daartoe, is Nederlands recht van
toepassing.
Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de
overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien,
alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij
juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal ter beslechting aan de bevoegde
rechter te Rotterdam worden voorgelegd.
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