ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN
KMWE PRECISIE EINDHOVEN B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven
1. Algemeen; toepasselijkheid.
1.1.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze rechtshandelingen inzake de inkoop van
goederen en/of diensten Alle andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op
deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door ons schriftelijk is
ingestemd.
1.2.
Te allen tijden zullen alle orders en verdere overeenkomsten, schriftelijk aangegaan, zijn voorzien van een
toepasselijkheidverklaring van deze voorwaarden. Indien deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden verder op de
betreffende overeenkomsten/orders tenminste van toepassing indien KMWE Precisie aantoont dat door haar aan de
betrokken opdrachtnemer reeds eerder orders zijn gegeven of eerder overeenkomsten met deze zijn gesloten, terwijl in
die eerdere overeenkomsten/orders is verwezen naar deze voorwaarden of van die voorafgaande overeenkomst deze
voorwaarden integraal deel hebben uitgemaakt.
1.3.
Iedere wederpartij die ooit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden met KMWE Precisie overeenkomsten
heeft gesloten wordt geacht zich onvoorwaardelijk akkoord te hebben verklaard met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden op alle latere door KMWE Precisie afgegeven orders c.q. overeenkomsten.
1.4.
Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de opdrachtnemer op briefpapier, orders enzovoorts wordt verwezen
zijn niet van toepassing op de door KMWE Precisie afgegeven orders en/of gesloten overeenkomsten en zijn voor
KMWE Precisie nimmer verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door KMWE Precisie uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard. Een uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding geldt, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven,
uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.
1.5.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden bovendien de leveringscondities "DDP Eindhoven" volgens de
Incoterms 2010.
2. De opdracht- c.q. orderbevestiging.
2.1.
Al onze orders en wijzigingsorders dienen bevestigd te worden door opdrachtnemer door retournering binnen 5 dagen
van een ondertekende KMWE Precisie orderbevestiging, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. KMWE
Precisie kan een order intrekken zolang opdrachtnemer niet heeft bevestigd.
2.2
In de opdracht voorkomende, voor opdrachtnemer evidente verschrijvingen en/of rekenfouten binden KMWE Precisie
niet; zij is ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.
3. Uitvoering van de opdracht c.q. order en garantie.
3.1.
De opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen in overeenstemming met de opdracht met inachtneming van de
aanwijzingen van KMWE Precisie en de in de opdracht aangegeven leveringstermijn(en) na te komen. Indien de order
geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt uitgevoerd, zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de oorspronkelijk
overeengekomen termijn(en) werd(en) aangehouden.
3.2.
De opdrachtnemer garandeert, dat alle geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd, indien
deze bestemming is medegedeeld of hem anderzijds redelijkerwijze bekend kan zijn, alsmede dat zij conform de overeengekomen specificaties en goedgekeurde monsters zijn. De zaken zijn met goed vakmanschap vervaardigd, zij zijn
van goede kwaliteit en vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten. De zaken en hun werken voldoen aan de
dwingende voorschriften zoals onder andere met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektromagnetische storingen, die gelden in het land waarvoor de zaken bestemd zijn, indien deze bestemming hem is
medegedeeld of hem anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn. Indien de order omvat installatie, montage,
assemblage, inbedrijfstelling of andere door de leverancier/opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, zal dit
geschieden met goed vakmanschap. De opdrachtnemer is verplicht om gelijktijdig met de levering
gebruiksaanwijzingen, documentatie omtrent de veiligheid van de goederen, onderhoudsvoorschriften, certificaten,
informatie omtrent eventuele exportrestricties en overige in de opdracht verlangde goedereninformatie, alles voor
zover van toepassing, aan KMWE Precisie te verstrekken.
3.3.
De opdrachtnemer zal deze werkzaamheden uitvoeren met een voldoende dan wel met het overeengekomen aantal
personen en de hoeveelheden materialen, onderdelen, hulpmiddelen en uitrusting van daartoe geëigende dan wel
overeengekomen kwalificatie respectievelijk kwaliteit. De opdrachtnemer garandeert dat de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen vereisten en dat het blijkens de order beoogde resultaat zal
worden bereikt.
3.4.
De opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken na levering vertonen onverwijld en in overleg met KMWE Precisie
herstellen of vervangen. Aan het herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van het goed
verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
4. Levering en keuring.
4.1.
Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats als vermeld in de order. Is geen zodanige plaats afgesproken of
wordt verlangd dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, dan zal de opdrachtnemer gehouden zijn te leveren op de door KMWE Precisie aangewezen plaats, voor zover dit redelijkerwijs
van de opdrachtnemer verlangd kan worden.
4.2.
KMWE Precisie is bevoegd om zaken, bestemd voor de levering aan haar in het bedrijf van de opdrachtnemer te
keuren. Het keuren zelf houdt nog geen levering, afname of acceptatie van die zaken in. De zaken blijven voor
rekening en risico van de opdrachtnemer.
4.3.
KMWE Precisie is bevoegd om de geleverde zaken na aankomst op de uiteindelijke plaats van bestemming en na
voltooiing van de eventuele door de opdrachtnemer te verrichten installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of
andere krachtens deze order uit te voeren werkzaamheden binnen een redelijke periode na ontvangst van bericht van
(op-)levering te keuren op grond van de overeengekomen vereisten.

4.4.
In geval van tekortkomingen, die KMWE Precisie bij een nauwgezet uitgevoerde keuring redelijkerwijze niet heeft
kunnen vaststellen of zou hebben kunnen vaststellen is zij bevoegd om ook na het verstrijken van de eerder genoemde
redelijke periode tot afkeuring met inachtneming van het hierna gestelde over te gaan.
4.5.
In geval van afkeuring zal KMWE Precisie de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk onder opgaaf van redenen
schriftelijk in kennis stellen. Afgekeurde zaken zal KMWE Precisie, na overleg ofwel aan de opdrachtnemer
terugzenden ofwel onder haar houden totdat de opdrachtnemer KMWE Precisie nadere instructies ter zake heeft
doen toekomen. Afgekeurde zaken komen voor risico van de opdrachtnemer vanaf het moment van verzending van
de eerdergenoemde mededeling naar de opdrachtnemer. De eigendom van de afgekeurde zaken zal weer bij de opdrachtnemer berusten vanaf de datum van eerdergenoemde mededeling. Tevens zal de opdrachtnemer KMWE
Precisie op haar eerste verzoek alle reeds voor uit betaalde bedragen betreffende die afgekeurde zaken c.q.
geweigerde werkzaamheden/diensten geheel en onmiddellijk terug betalen.
4.6.
De kosten van bovengenoemde keuring kunnen, in geval van afkeur, doorbelast worden aan de opdrachtnemer.
5. Eigendomsoverdracht.
5.1.
De eigendom van zaken gaat op KMWE Precisie over in ieder geval direct nadat deze conform de overeenkomst zijn
geleverd en goedgekeurd.
5.2.
Indien de eigendom van de zaken reeds voor de levering en goedkeuring
overgaat is opdrachtnemer gehouden deze zaken genoeglijk te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, stormen waterschade. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken
zaken en komen derhalve toe aan KMWE Precisie. Zolang de bedoelde zaken niet daadwerkelijk ter beschikking staan
van KMWE Precisie zal de opdrachtnemer deze reeds in eigendom overgegane zaken als een goed huisvader beheren.
In geval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op KMWE
Precisie te zijn overgegaan.
6. Betaling.
6.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling na uitvoering van de order op 60 dagen einde maand
na ontvangst van de factuur op een door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer, tenzij KMWE Precisie
tegen de wijze van uitvoering van de order bezwaar heeft gemaakt. De betaling houdt geen afstand van enig recht in.
6.2.
KMWE Precisie is bevoegd de bedragen, die zij aan de opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met bedragen,
die zij te vorderen heeft van de opdrachtnemer (en/of van andere tot hetzelfde concern als de opdrachtnemer
behorende vennootschappen). Indien in geval van verrekening bedragen in verschillende valuta luiden zal KMWE
Precisie bepalen in welke van die valuta de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de
officiële koers, geldig op de dag van levering.
6.3.
Indien is overeengekomen dat KMWE Precisie bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen heeft zij te allen tijde
het recht van opdrachtnemer een naar het oordeel van KMWE Precisie genoegzame zekerheidsstelling voor deze
bedragen te verlangen.
6.4.
Betaling ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de
overeenkomst of de wet.
6.5.
Indien de opdrachtnemer na aanmaning in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te komen, is KMWE
Precisie tot geen enkele vergoeding aan de opdrachtnemer gehouden, behoudens tot betaling van reeds op juiste
wijze uitgevoerde en goedgekeurde leveringen, zulks onder aftrek van voor KMWE Precisie in verband met deze
wanprestatie ontstane en te verwachten kosten en schade die voor rekening van opdrachtnemer zijn. Tot het tijdstip
waarop krachtens de overeengekomen leveringsconditie het risico op KMWE Precisie is overgegaan.
7. Gebruik en eigendomsoverdracht hulpmiddelen.
7.1.
Door middel van een schriftelijke verklaring dient de opdrachtnemer alle door hem voor de uitvoering van de order
aangeschafte en/of vervaardigde artikelen zoals modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers en tekeningen
onverwijld bij de toelevering, respectievelijk bij het gereedkomen ervan aan KMWE Precisie in eigendom over te
dragen.
7.2.
Indien de opdrachtnemer deze artikelen bij derden aangeschaft heeft zal KMWE Precisie hem betalen indien dit
overeengekomen is en nadat de opdrachtnemer aan KMWE Precisie heeft aangetoond, dat hij daarvoor volledig heeft
betaald dan wel op andere wijze heeft aangetoond de betreffende zaak in zijn eigendom te hebben verkregen. Te
dezer zake zal KMWE Precisie gelden als maker of ontwerper. De opdrachtnemer houdt de artikelen slechts als
bruiklener voor KMWE Precisie onder zich.
7.3.
Al zulke artikelen inclusief materialen en onderdelen die KMWE Precisie ter uitvoering van haar order aan de
opdrachtnemer ter beschikking stelt blijven onder alle omstandigheden eigendom van KMWE Precisie. Zij behoudt
zich te allen tijde en onder alle omstandigheden het recht voor deze - onverschillig of die zaken reeds door de
opdrachtnemer zijn bewerkt c.q. gebruikt - tegen vergoeding van de eventueel door KMWE Precisie verschuldigde
bewerkingskosten terug te nemen. Bedoelde materialen en onderdelen dient de opdrachtnemer afzonderlijk op te
slaan en alle andere artikelen dient hij duidelijk als eigendom van KMWE Precisie te merken.
7.4.
De opdrachtnemer zal deze artikelen niet gebruiken en niet toelaten dat deze door of voor derden worden gebruikt,
voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de order.
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7.5.
Het risico van diefstal, geheel of gedeeltelijk teloorgaan of beschadiging van alle in dit artikel bedoelde materialen/onderdelen berust tot het moment van teruggave geheel bij de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat alle aan KMWE Precisie toebehorende zaken genoegzaam verzekerd
zijn tegen alle schade, meer in het bijzonder tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade die deze
kunnen treffen, zolang zij onder diens hoede zijn. Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht om betreffende polissen
aan KMWE Precisie ter beschikking te stellen. Indien opdrachtnemer deze verzekeringsplicht niet nakomt is KMWE
Precisie gerechtigd bedoelde aansprakelijkheid alsmede de zaken zelve voor rekening van opdrachtnemer te
verzekeren.

Indien opdrachtnemer niet tijdig, niet de overeengekomen hoeveelheden of niet volgens deze voorwaarden presteert
of anderszins niet aan de voor hem uit de order en daarmee verband houdende overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voldoet, heeft KMWE Precisie naar keuze het recht:

8. Uitvoeren werkzaamheden, inschakeling derden.
8.1.
Indien deze order omvat installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden, geschiedt zulks geheel voor diens rekening en risico, ook indien een en ander namens hem
door derden wordt uitgevoerd, hetgeen door KMWE Precisie kan worden geweigerd.
8.2.
Indien de opdrachtnemer voornemens is om derden bij de uitvoering van de order in te schakelen, dient de
opdrachtnemer KMWE Precisie daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming zal de opdrachtnemer de opdracht of enig deel daarvan dan wel de uitvoering daarvan niet aan een
derde overdragen respectievelijk uitbesteden. Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt
aan een ander dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen waarvan de voorwaarden van deze
overeenkomst deel dienen uit te maken, in die zin dat de opdrachtgevende opdrachtnemer de rechtspositie inneemt
van opdrachtgever en de dan opdrachtnemende leverancier of onderaannemer die van opdrachtnemer. Dit houdt
onder andere in dat KMWE Precisie gerechtigd is alle keuringen, die zij bij de opdrachtnemer mag verrichten ook bij
de door deze ingeschakelde derde(n) mag verrichten.
8.3.
De opdracht tot uitbesteding aan een derde laat onverlet de verplichting(-en), die de opdrachtnemer uit hoofde van de
overeenkomst jegens KMWE Precisie heeft.
8.4.
De opdrachtnemer vrijwaart KMWE Precisie tegen alle kosten en schaden, die voortvloeien uit de (beweerde)
toepassing van enig octrooi, octrooi aanvraag of ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht als gevolg van het
gebruik, de verwerking, de verkoop, het in voorraad hebben of de verhuur van de geleverde goederen, behalve en
voor zover een en ander voortvloeit uit aanpassingen door de opdrachtnemer aan de specifieke ontwerpeisen van
KMWE Precisie.
8.5.
De opdrachtnemer zal alle maatregelen nemen om de werkzaamheden uit te (doen) voeren in overeenstemming met
de wettelijke en andere voorschriften geldende waar deze worden verricht en hij is voor zover KMWE Precisie hieraan niet (mede) schuldig is, aansprakelijk voor letsel en schade aan personen en goederen voortvloeiende uit deze
werkzaamheden. De opdrachtnemer zal KMWE Precisie op verzoek aantonen dat hij op zijn kosten zorg heeft
gedragen voor een voldoende verzekering, die de kosten en schaden, die KMWE Precisie mocht lijden tengevolge
van handelingen en nalatigheden van de opdrachtnemer, bedoelde derden en door hen gebezigde personen dekt.
8.6.
Alle schade die KMWE Precisie lijdt uit hoofde van het hierboven genoemde zal door de opdrachtnemer aan KMWE
Precisie worden vergoed.

12.2
Voor zover het niet naleven door opdrachtnemer van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tengevolge
zou hebben dat KMWE Precisie door derden (waaronder begrepen de opdrachtgevers van KMWE Precisie)
aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de opdrachtnemer zich hierbij KMWE Precisie voor alle gevolgen van deze
aansprakelijkheid te vrijwaren. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en kosten
die ontstaan tengevolge van deze wanprestatie dan wel onrechtmatig handelen. De opdrachtnemer verplicht zich de
financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven ter zake waarvan ieder beroep op
overmacht is uitgesloten voor zover redelijkerwijze van hem verlangd kan worden voor een voldoende bedrag te
verzekeren.
12.3
Indien KMWE Precisie de opdrachtnemer niet houdt aan zijn verplichtingen zal zulks niet mogen worden beschouwd
als afstand van haar rechten. KMWE Precisie behoudt zich het recht voor om te allen tijde alsnog naleving van die
verplichtingen te verlangen.

9. Aansprakelijkheid leverancier/opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is jegens KMWE Precisie aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van enige tekortkoming
van zijn verplichtingen ingevolge de opdracht ontstaat, met inbegrip van schade veroorzaakt door gebreken in de
geleverde zaken of diensten of schade, die ontstaat als gevolg van inbreuk op rechten van derden. De opdrachtnemer
vrijwaart KMWE Precisie tegen aanspraken van derden ter zake van schade betreffende in dit artikel bedoelde
kenmerken. Derden, die zich op deze artikelen willen verhalen dient opdrachtnemer op het eigendomsrecht van
KMWE Precisie te wijzen en hij zal KMWE Precisie onverwijld van zodanige eventualiteit op de hoogte stellen.

A.

de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een door haar te bepalen termijn aan diens
verplichtingen te voldoen of,

B.

De order naar keuze van KMWE Precisie geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling door
middel van een schriftelijke verklaring; tot een dergelijke annulering is KMWE Precisie eveneens gerechtigd
indien opdrachtnemer niet binnen de onder A. bedoelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, tenzij
de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de annulering c.q. de ontbinding van de
overeenkomst met al haar gevolgen niet rechtvaardigt.

13. Ontbinding van de overeenkomst.
In de navolgende gevallen heeft KMWE Precisie het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht het verdere recht van
KMWE Precisie tot vordering van schadevergoeding:

A.

indien een opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt dan wel door
gerechtelijke uitspraak onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

B.
C.

indien opdrachtnemer failliet wordt verklaard;

D.

indien op de zaken of een gedeelte hiervan van de opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt
gelegd.

indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of
stillegt;

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter.
14.1
Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, De Conventie van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen
(de “Verkoop Conventie van Wenen’) zijn niet van toepassing.
14.2
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met KMWE Precisie gesloten overeenkomsten
respectievelijk uitgebrachte offertes zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in
het Arrondissement van de plaats van vestiging van KMWE Precisie, in casu de Arrondissementsrechtbank te
’s-Hertogenbosch behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift anders bepaalt. KMWE
Precisie is echter ook gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde rechter van de woonplaats van de
opdrachtnemer te adiëren.

10. Vervoer.
10.1
Bij het ten vervoer aanbieden en vervoeren van gevaarlijke stoffen dient opdrachtnemer stipt te voldoen aan de
desbetreffende wettelijke voorschriften, bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten van
vervoerders, geldig in die landen (door KMWE Precisie op te geven of die hem anderszins redelijkerwijs bekend
kunnen zijn) waar de bestelde goederen zullen worden vervoerd.
10.2
De opdrachtnemer zal KMWE Precisie zodanig schriftelijke informatie verschaffen over de samenstelling van deze
gevaarlijke stoffen dat bij het vervoer, opslaan en verwerken daarvan kan worden voldaan aan desbetreffende
wettelijke voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten geldig in de in het
vorige lid bedoelde landen.
10.3
De opdrachtnemer kan zich ter bevrijding van zijn verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien niet beroepen op door
KMWE Precisie verstrekte informatie omtrent bedoelde voorschriften en bepalingen.
10.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van vervoer en aflevering immer voor rekening van de
opdrachtnemer.
11. Geheimhouding.
11.1
De opdrachtnemer zal alle van KMWE Precisie ontvangen mondelinge en schriftelijke gegevens en informatie
uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de order(s) van KMWE Precisie. Al deze gegevens en informatie blijven
eigendom van KMWE Precisie en zullen voor zover in schriftelijke vorm op haar verzoek onmiddellijk aan haar
worden teruggezonden, even als alle kopieën daarvan. De opdrachtnemer is tot absolute geheimhouding van al deze
gegevens en informatie verplicht en hij zal noch daarnaar noch naar het feit dat hij KMWE Precisie levert of geleverd
heeft publicaties, advertenties en anderszins in mondelinge of schriftelijke vorm verwijzen, tenzij met voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de zijde van KMWE Precisie.
11.2
De opdrachtnemer zal zich geheel onthouden van rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgave
en/of aanbiedingen aan opdrachtgevers van KMWE Precisie, hetgeen enkel geldt voor het voor uitbreiding en/of
wijziging betreffend werk, waarvoor KMWE Precisie met haar opdrachtgever onderhandelingen worden gevoerd of
een overeenkomst wordt of is aangegaan.

12. Verzuim opdrachtnemer.
12.1
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