Algemene Inkoopvoorwaarden Hidrostal b.v

versie juni 2018

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, overeenkomsten tussen Hidrostal B.V.,
verder te noemen: Hidrostal enerzijds en iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon, verder te noemen: Leverancier,
anderzijds waarbij Leverancier uit hoofde van een al dan niet rechtstreeks gesloten overeenkomst, niet zijnde een
arbeidsovereenkomst, producten levert en/of werkzaamheden uitvoert en/of diensten verricht, verder, tenzij uit
zinsverband anders blijkt, te noemen: de prestatie.
2. Uitsluitend deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en prijsaanvragen van Hidrostal
bij de Leverancier, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de Leverancier naar zijn eigen of andere algemene
(verkoop)voorwaarden. Hidrostal wijst uitdrukkelijk de door de Leverancier van toepassing verklaarde algemene
voorwaarden van de hand.
3. 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 Hidrostal.
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tot levering van producten of het verrichten van diensten (hierna te noemen: de overeenkomst)
komt tot stand door een schriftelijke inkooporder van Hidrostal. Een offerte, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet
worden herroepen na aanvaarding door Hidrostal. Na ontvangst van de inkooporder is de Leverancier gehouden per
omgaande de specificaties en levertijd in de inkooporder schriftelijk te bevestigen aan Hidrostal.
2. Afwijkingen van en/of wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk
overeengekomen worden middels een daartoe bedoelde akte waarin de wil terzake de gewenste wijziging uitdrukkelijk
wordt verklaard.
Artikel 3 Prijs
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.. Tenzij anders overeengekomen omvatten de prijzen al de ten laste van Hidrostal
komende kosten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de kosten van verpakking, het transport en de aflevering
op een door Hidrostal aan te wijzen plaats. De prijzen zijn voorts inclusief verschuldigde inhoudingen, douaneheffingen,
belastingen, premies en andere heffingen van overheidswege.
2. Leverancier garandeert dat de prijzen, zoals door haar jegens Hidrostal gehanteerd, niet boven de prijzen van
kwalitatief gelijkwaardige prestaties van andere Leveranciers uitstijgen.
3. De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door de Leverancier worden verhoogd, tenzij een eenzijdige
prijsverhoging bij het bevestigen van de order uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen en Hidrostal daartegen geen bezwaar
heeft gemaakt. Prijsverhogingen als gevolg van meerwerk kan de Leverancier slechts in rekening brengen indien
Hidrostal vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dat meerwerk.
Artikel 4 Betaling
1. De Leverancier zal alle facturen opgemaakt in overeenstemming met de in de overeenkomst vastgelegde afspraken
en de terzake toepasselijke wettelijke voorschriften zoals artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in enkelvoud
aan Hidrostal doen toekomen. Facturen welke naar de mening van Hidrostal onvoldoende gegevens bevatten, zullen
ter completering worden geretourneerd aan de Leverancier. Facturen welke niet van het door Hidrostal opgegeven
ordernummer zijn voorzien, worden geretourneerd.

2. Betaling vindt plaats binnen zestig dagen na acceptatie of goedkeuring van de producten en/of diensten door
Hidrostal, of, indien de factuurdatum hierna is gelegen, binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur. Hidrostal is te
allen tijde gerechtigd een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheidstelling te verlangen indien in het kader van
de overeenkomst vooruitbetalingen worden verricht.
3. Hidrostal is gerechtigd om de vorderingen van de Leverancier op Hidrostal met haar vorderingen op de Leverancier
te verrekenen. Hidrostal is te allen tijde gerechtigd, indien zij van mening is dat de overeenkomst door de Leverancier
niet naar behoren is nagekomen, haar verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder haar betalingsverplichtingen, op
te schorten.
4. Betaling of (tussentijdse) controle door Hidrostal houdt geen afstand van enig aan Hidrostal toekomend recht in.
Artikel 5 Levering en levertijd
1. De Leverancier levert de producten c.q. de verrichte diensten op de overeengekomen plaats en op het
overeengekomen tijdstip, tenzij Hidrostal voorafgaand aan de levering schriftelijk in een andere plaats of met een ander
tijdstip heeft toegestemd. Tenzij elders uitdrukkelijk anders bepaald zal levering plaatsvinden op basis van de
leveringsconditie "DDP Incoterms" (laatstgepubliceerde versie).
2. Zodra de Leverancier weet of verwacht dat het product en/of dienst niet binnen de overeengekomen termijn geleverd
c.q. verleend kan worden, zal de Leverancier Hidrostal daarvan onmiddellijk schriftelijk met opgave van redenen en
inmiddels getroffen/te treffen maatregelen op de hoogte brengen. Het voldoen aan voormelde informatieverplichting
laat uitdrukkelijk Hidrostals rechten uit het hierna volgende 4e lid onverlet.
3. Levertermijnen zijn fatale termijnen, hetgeen betekent dat indien niet tijdig wordt geleverd, de Leverancier van
rechtswege in gebreke is, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling van Hidrostal vereist is.
4. Hidrostal 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, één en ander onverminderd het recht van Hidrostal om de
daadwerkelijk door Hidrostal geleden schade vergoed te krijgen van de Leverancier, dan wel, ter keuze van Hidrostal,
de prestatie geheel of gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren. In dit geval zal Leverancier een redelijke
vergoeding ontvangen voor reeds uitgevoerd werk, indien en voor zover dat in de voltooiing is aangewend.
5. Indien niet overeenkomstig de overeenkomst wordt geleverd, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten van Hidrostal
voor rekening van de Leverancier. De levering dient te zijn voorzien van duidelijke instructies, veiligheidsvoorschriften,
waarschuwingen, gebruikelijke certificaten, attesten, paklijsten en instructieboeken, desgevraagd in de Nederlandse
taal.
6. Indien een boete is overeengekomen bij niet tijdig nakoming van enige verplichting door de Leverancier zal deze
boete niet in mindering komen op enige aan Hidrostal toekomende schade vergoeding en uitsluitend dienen als een
aansporing tot tijdige nakoming.
Artikel 6 Acceptatie en keuringen
1. Hidrostal, haar principalen of derden in opdracht van Hidrostal, heeft het recht alle producten tijdens bewerking,
fabricage of opslag op kwaliteit te (doen) 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 Hidrostal
in de overeenkomst gegeven specificaties. De Leverancier zal Hidrostal daartoe alle medewerking verlenen.
2. De overeenkomst wordt geacht te zijn uitgevoerd indien Hidrostal de geleverde producten c.q. verrichte diensten
definitief door middel van een schriftelijke bevestiging heeft goedgekeurd en geaccepteerd.

3. Indien de producten c.q. diensten niet overeenstemmen met de in de overeenkomst en/of specificatie omschreven
eisen, zal Hidrostal de Leverancier daarvan schriftelijk in kennis stellen.
4. De Leverancier dient binnen een in het voorgaande lid bedoelde kennisgeving van Hidrostal 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 de in kennisgeving gestelde termijn komt afhalen, kunnen deze producten door Hidrostal worden
teruggezonden voor rekening en risico van de Leverancier. Het voorgaande onverminderd het recht van Hidrostal
vervanging en/of verbetering door een derde te laten verrichten en de daarmee gemoeide kosten op Leverancier te
verhalen.
Artikel 7 Tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, bestekken, instructies etc.
Indien Hidrostal voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van zaken, inclusief zaken waarop rechten van
intellectuele of industriële eigendom rusten, zoals tekeningen (giet) modellen, gereedschappen, specificaties,
bestekken, instructies die Hidrostal in het kader van de overeenkomst aan Leverancier heeft verstrekt, is uitsluitend
Hidrostal rechthebbende. Leverancier zal voornoemde goederen ten behoeve van Hidrostal houden en aanwenden in
het kader van de uitvoering van de opdracht of dienst. Na afloop worden voormelde goederen geretourneerd zonder
dat Leverancier daarvan enige kopie behoudt. Terzake voornoemde goederen blijft Hidrostal, te allen tijde eigenaar cq
rechthebbende. Voor overdracht aan Leverancier is steeds een afzonderlijke akte vereist.
Artikel 8 Transport en verpakking
1. Transport is voor rekening en risico van Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.
2. Alle producten moeten deugdelijk en gesorteerd verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal
vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De Leverancier is daarbij verantwoordelijk voor de naleving van
nationale en internationale voorschriften ter zake van vervoer en verpakking. Indien als gevolg van welke oorzaak dan
ook voor aflevering bij Hidrostal schade aan de producten ontstaat, komt deze schade voor rekening van de Leverancier.
3. Elke zending dient vergezeld te gaan van een paklijst waarin onder meer de volgende gegevens zijn vermeld: afzender,
afleveradres/contactpersoon, nummer van de inkooporder, aantal, nummers en benaming van de producten. Hidrostal
kan van de Leverancier verlangen dat door hem aangeleverd verpakkings- en emballagemateriaal kosteloos
door/namens hem wordt afgevoerd.
Artikel 9 Garantie
1. De Leverancier garandeert Hidrostal dat de door hem geleverde producten c.q. verrichte diensten, dan wel het
toegepaste materiaal gedurende een periode van twaalf maanden na inbedrijfstelling of uiterlijk achttien maanden na
levering, vanaf de datum van acceptatie door Hidrostal:
a) voldoen aan de specificaties, voorwaarden, tekeningen, monsters, modellen en/of andere gegevens,
vastgesteld bij de overeenkomst;
b) voldoen aan de daaraan te stellen deugdelijkheids- en kwaliteitseisen en vrij zijn van ontwerp-, uitvoerings, materiaal- en andere gebreken;
c) voldoen aan de ter zake toepasselijke wettelijke (milieu-) voorschriften en veiligheidseisen;
d) nieuw zijn en geschikt voor het doel waartoe zij zijn bestemd. Indien binnen de in lid 1 van dit artikel
genoemde periode 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 binnen
een door Hidrostal te stellen termijn, één en ander onverminderd de overige rechten van Hidrostal.
2. Leverancier is gehouden alle kosten te dragen die gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken waarvoor
hij aansprakelijk is te bewerkstelligen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vervangende onderdelen, vervoer,
het in- en uitbouwen etc.
3. Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de garantiebepalingen in dit artikel niet nakomt (bijv. niet
volledig / niet tijdig /niet behoorlijk), is Hidrostal gerechtigd binnen redelijke termijn, voor rekening van de Leverancier,
zelf dan wel door tussenkomst van een door haar ingeschakelde derde, tot vervanging dan wel tot herstel van de
geleverde producten c.q. verrichte diensten over te gaan.
4. Indien van de producten c.q. diensten of het object waarvoor de producten c.q. diensten bestemd zijn, niet het
beoogde gebruik kan worden gemaakt wegens een aan de Leverancier toe te rekenen gebrek, wordt de garantietermijn
verlengd met de tijd gedurende welke van de producten c.q. diensten, of het object waarvoor deze bestemd zijn, niet
het beoogde gebruik kan worden gemaakt.
Artikel 10 Eigendom en risico
1. De eigendom van de zaken, materialen en onderdelen deel uitmakend van de door Leverancier verrichte prestatie
gaat over op Hidrostal op het moment van levering. Ingeval Hidrostal betalingen vóór aflevering verricht gaat de
eigendom over op Hidrostal op het moment van betaling. De Leverancier vrijwaart Hidrostal voor enige inbreuk van
hem of een derde op het eigendomsrecht van Hidrostal.
2. De Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van het product tot aan het moment van acceptatie door
Hidrostal 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 Hidrostal zolang de Leverancier niet (volledig) aan
zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan.
3. Indien op de door Leverancier te leveren zaken enig ander recht berust dan zijn eigendomsrecht zal Leverancier
Hidrostal direct daarvan schriftelijk in kennis stellen. Een eigendomsvoorbehoud van Leverancier wordt door Hidrostal
niet geaccepteerd.
Artikel 11 Verzekering
Leverancier zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van de
rechtsbetrekking met Hidrostal dan wel uit hoofde van de wet. Op eerste verzoek zal Hidrostal inzage krijgen in de
hiertoe gesloten verzekeringspolissen
Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, welke aan of door de geleverde producten c.q. verrichte diensten
ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde producten c.q. verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van de Leverancier strekt zich mede uit over schade ontstaan als gevolg van overschrijding van
de overeengekomen levertijd, schade aan producten van derden, bedrijfsschade en alle overige indirecte schade die bij
Hidrostal of derden ontstaat ten gevolge van fouten en/of gebreken aan of de geleverde producten c.q. verrichte
diensten
3. De Leverancier zal Hidrostal vrijwaren voor iedere aanspraak door derden op vergoeding van enigerlei schade die het
gevolg is van of samenhangt met de levering van de producten of het verrichten van de diensten door de Leverancier.

4. De Leverancier zal Hidrostal vrijwaren voor iedere aanspraak van derden op betaling van boetes, heffingen en
dergelijke of voor vergoeding van directe of indirecte schade (gevolg- of bedrijfsschade), die het gevolg zijn van het niet
voldoen van de door de Leverancier geleverde producten en/of verrichte diensten aan de wettelijke of andere eisen,
gesteld door de buitenlandse, nationale of regionale brancheorganisaties, de Commissie van de EU of door de overheid.
Leverancier zal Hidrostal volledig vrijwaren voor alle kosten en schade, die het gevolg zijn van enige bij de uitvoering
van de overeenkomst gemaakte inbreuk op industriële en/of intellectuele eigendomsrechten dan wel andere exclusieve
rechten van derden.
Artikel 13 Geheimhouding
Leverancier is, zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden, geheimhouding verplicht tegenover derden met
betrekking tot tekeningen, constructies, schema's, technische documentatie, knowhow en andere bedrijfsinformatie
die door Hidrostal is verstrekt en het is Leverancier niet toegestaan om documenten (zoals tekeningen) met betrekking
tot de overeenkomst te dupliceren of deze aan derden te tonen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst. De Leverancier zal deze verplichting opleggen aan haar personeel en de door haar ingeschakelde
hulppersonen.
Artikel 14 Uitvoering werkzaamheden
Hidrostal heeft, ter controle van de prestatie, steeds vrije toegang tot alle werkplaatsen en terreinen waar voor de
uitvoering van de prestatie benodigde goederen, materialen of anderszins, worden gebouwd, samengesteld of liggen
opgeslagen. Verder kan Hidrostal inzage verlangen van opdrachten tot levering van voor uitvoering van de prestatie
benodigde goederen.
Artikel 15 Inschakeling onder-Leveranciers
1. Leverancier mag voor de uitvoering van de prestatie geen onder-Leveranciers inschakelen, behoudens vooraf
verkregen toestemming van Hidrostal. Aan deze toestemming kunnen bijzondere voorwaarden worden verbonden. Ook
indien geen bijzondere voorwaarden aan de toestemming zijn verbonden dan gelden voor deze onder-Leveranciers
tenminste dezelfde verplichtingen als voor Leverancier gelden jegens Hidrostal.
2. Het inschakelen van onder-Leveranciers ontheft Leverancier nooit en te nimmer van zijn verplichting voor een
volledige naleving van de overeenkomst jegens Hidrostal. Leverancier staat in voor de nakoming van de verplichtingen
aan de door hem ingeschakelde onder-Leveranciers.
3. De (onder-) Leverancier dient te voldoen aan de meest recente normen voor aannemers, zoals door de Vereniging
tot Regulering Onderaanneming (VRO) opgesteld. Een inschrijving in een Register als in bedoelde normen omschreven,
kan door Hidrostal te allen tijde worden verlangd en de aannemer dient aan dit verzoek onverwijld gevolg te geven.
Artikel 16 Wet Ketenaansprakelijkheid
Ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid behoudt Hidrostal zich te allen tijde het recht voor om terzake van het
uitgevoerde werk verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies te (doen) storten hetzij op een door
Leverancier gehouden G-rekening, hetzij direct bij de bedrijfsvereniging en/of Ontvanger der Loonbelasting, waaronder
Leverancier ressorteert. Aangenomen wordt dat de sociale verzekeringspremie en de loonbelasting elk 20% van de
aanneemsom, exclusief eventuele omzetbelasting bedragen, tenzij Leverancier ten genoegen van Hidrostal aantoont,
dat dit een lager percentage is, of tenzij Hidrostal aannemelijk kan maken dat dit een hoger percentage is. Leverancier
zal hiertoe tijdig het nummer van de door hem gehouden G-rekening aan Hidrostal opgeven en voorts opgeven bij welke
Bedrijfsvereniging hij is aangesloten en onder welke Ontvanger der Loonbelasting hij ressorteert, met vermelding van
de respectieve aansluitnummers. Verder zal Leverancier op het eerste verzoek van Hidrostal onverwijld een recente
verklaring van de Belastingdienst en Bedrijfsvereniging van zijn betalingsgedrag ter hand stellen.

Artikel 17 Ontbinding
1. Hidrostal heeft, onverminderd haar rechten op schadevergoeding, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
-zonder dat zij schadeplichtig wordt- te ontbinden door middel van een schriftelijke daartoe strekkende mededeling aan
Leverancier, indien en voor zover Leverancier, waaronder begrepen door Leverancier ingeschakelde onder Leveranciers,
niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar verplichtingen nakomt, evenals in geval aan Leveranciers' (dan wel onderLeveranciers') faillissement, surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van haar bedrijfseigendommen,
beslag bij haar op goederen, bestemd voor de overeengekomen werkzaamheden en stillegging of liquidatie van haar
onderneming. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft Hidrostal, onverminderd haar rechten op schadevergoeding, te harer
keuze het recht:
a) reeds geleverde zaken voor rekening en risico van (onder-) Leverancier naar hem terug te sturen en voor
deze zaken reeds gedane betalingen terug te vorderen;
b) de bestelling zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door (onder)Leverancier geleverde al of niet tegen een achteraf overeen te komen vergoeding;
c) eventueel verschuldigde vergoedingen voor geleverde zaken/diensten op te schorten en/of te verrekenen.
2. Alle vorderingen die Hidrostal ten gevolge van de ontbinding mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele
schadevergoedingsvordering, zijn terstond en geheel opeisbaar.
Artikel 18 Invorderingskosten
Indien Leverancier, na sommatie, nalatig blijft zijn verplichtingen jegens Hidrostal te voldoen is Leverancier boven de
hoofdsom of waarde van het gevorderde als bijdrage in de invorderingskosten aan Hidrostal verschuldigd een bedrag
van tenminste vijftien procent daarvan.
Artikel 19 Privacy
1. Hidrostal zal persoonsgegevens van Afnemer uitsluitend gebruiken in het kader van de tussen Hidrostal en Afnemer
geldende overeenkomst.
2. Verwerking van voormelde persoonsgegevens zal -met inachtneming van de wet- steeds plaatsvinden conform het
op enig moment binnen Hidrostal geldende desbetreffende protocol.
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen alsmede alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende verbintenissen tussen Hidrostal
en Leverancier is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze rechtsbetrekkingen alsmede alle daaruit voortvloeiende en/of
samenhangende verbintenissen zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt worden voor de rechter te Rotterdam,
tenzij Hidrostal ervoor kiest een geschil voor te leggen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van
Leverancier.

