ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN

vergoeding uit welke hoofde ook zijn verschuldigd aan de
wederpartij, mits de betreffende wijzigingen een verslechtering

GW LEIDINGTECHNIEK BV
Nummer Kamer Van Koophandel: 60731710
Artikel 1 Definities
1.1.
Wij/Ons:

Artikel 7 Prijs
7.1.

1.2.

Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon
tot wie wij onze
aanbiedingen/offertes richten of die aan ons zijn/haar
aanbiedingen/offertes richt, danwel degene met wie wij een
overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij enige
rechtsverhouding hebben en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n)
en erfgename(n).
1.3.

Product:
Onder “product” wordt verstaan alle roerende zaken die met
toepassing van deze algemene voorwaarden aan ons worden
geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaarde offertes en/of
aanbiedingen van de wederpartij, overeenkomsten, alle uit
overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende
overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen en leveringen
en in de toekomst met ons aan te gane rechtsverhoudingen.

2.2.

2.3.

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden
binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en
of andere voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.4.

3.2.

hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden
een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is
vervallen.
Artikel 4 Totstandkoming
4.1.
Indien het aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst tot
stand op het moment van ontvangst door de andere partij van
een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod.
4.2.

4.3.

Indien een aanvaarding van het aanbod afwijkt, dan geldt dit
als een nieuw aanbod en als een verwerping van het gehele
aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op
ondergeschikte punten.

4.4.

Na de overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken,
wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers,
verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij

begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het
product, verhoging van de prijs impliceert is de wederpartij

Artikel 12 Garantie
12.1.

De wederpartij garandeert dat het product gedurende een periode van
6 maanden voldoet aan de overeenkomst.

12.2.

In geval zich gebreken voordoen in het product geldt de garantie in
sub 12.1 niet indien deze het gevolg zijn van normaal te achten

Artikel 6 Vervangende zaken
6.1.

In het geval gewichtige omstandigheden de wederpartij noopt
tot het leveren van zaken die afwijken van hetgeen is
overeengekomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat wij enige

slijtage.
De verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van de garantie als
gegeven in sub 12.1 strekken onder meer tot het kosteloos repareren
of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan;
zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke
termijn.
Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de
garantie komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 Eigendomsoverdracht
De eigendom van de zaak gaat over naar ons op het moment van
levering van het product aan ons.

Artikel 14 Overmacht
Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of
verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak
op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van
deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke
nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade die wij lijden ten gevolge van een niet nakomen van
enige verplichting uit de overeenkomst tussen partijen, hoe gering
ook, door de wederpartij. Voornoemde aansprakelijkheid bestaat

dergelijke prijsverhoging zijn wij gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat wij enige
vergoeding uit welke hoofde ook zijn verschuldigd aan de
wederpartij.

welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, in

vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen,
behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

15.1

onverminderd het recht van ons om nakoming te vorderen van de
overeenkomst.
Artikel 16 Vrijwaring
16.1.

18.3.

In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of
surséance van betaling van de wederpartij zijn onze vorderingen, uit

niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te
onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te

slechts gerechtigd de prijsverhoging aan ons door te berekenen
als sprake is van een prijsverhoging van 10% of meer. Bij een

18.2.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet

van roerende zaken, waarvan de werking door partijen
kan worden uitgesloten.

Artikel 11 Opschorting
11.1.
Wij zijn bevoegd onze prestatie op te schorten indien de wederpartij

14.1.

18.1.

toegestaan.
De wederpartij is niet gerechtigd op grond van niet betaling door ons

verplichtingen op te schorten.

13.1

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

van toepassing, evenmin als
enige toekomstige internationale regeling inzake koop

Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van
zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze

12.4.

meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Indien het bepaalde in artikel 17.1 zich voordoet en de

te geschieden binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur.
Verrekening met vorderingen die wij op de wederpartij hebben is

welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar
verplichtingen uit de overeenkomst.

12.3.

17.3.

op vergoeding van onze schade, bestaande uit de hoogte
van dit voordeel.

en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn verplichting
te weigeren of op te schorten.

10.4.

vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is
aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder

levering.

Artikel 10 Betaling
10.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door ons

10.3.

ontbinden.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande

wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke
nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht

verzending voor rekening en risico van de wederpartij.

10.2.

17.2.

schade, niet beperkt tot de directe schade.
Het risico van het product gaat over op ons op het moment van

Artikel 9 Transport
9.1.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt het transport/de

deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 Wijzigingen
5.1.
In het geval een wijziging van de overeenkomst, waaronder is

ingebrekestelling door een enkele schriftelijke
verklaring de overeenkomst of een gedeelte daarvan te

Indien sprake is van overschrijding van de levertijd dan is de
wederpartij aansprakelijk voor de door ons geleden en nog te lijden

Indien aan het aanbod een termijn is gebonden komt de
overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door de
andere partij van aanvaarding van dit aanbod van de binnen de
door de aanbieder gestelde termijn.

onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

vallende overheidslasten en/of lasten van derden., tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.

8.2.

offertes van de wederpartij zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de
aanbieding na deze termijn is vervallen.
Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen

omzetbelasting en inclusief leveringskosten, servicekosten en overige
op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst

Door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn
fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de
tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomsten waarop

Artikel 3 Aanbieding
3.1.
Al onze aanbiedingen en offertes en alle aanbiedingen en

ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling,
faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de

8.1.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de

deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

De door de wederpartij opgegeven prijzen zijn exclusief

Artikel 8 Levering

8.3.

Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk,
ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke
termijn, voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende
uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede

betekenen.

GW Leidingtechniek BV is de gebruiker van deze
algemene voorwaarden en zal hiernavolgend
worden aangeduid met: “wij” of “ons”.
Wederpartij:

17.1.

De wederpartij vrijwaart ons voor iedere schade die wordt geleden
door een derde ten gevolge van het gebruik van producten die door de
wederpartij aan ons zijn geleverd.

Artikel 17 Ontbinding

Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen
en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij
uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan
het bevoegde gerecht te ’s-Hertogenbosch, Nederland.

18.4.

Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht
door een of meer deskundigen bij de wederpartij een
expertise te (laten) verrichten.

