ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Onverminderd een eventuele specifieke overeenkomst
met
Leverancier,
strekken
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden (hierna te noemen de “AIV”) ertoe
de voorwaarden uiteen te zetten waaronder een
Nederlandse Hager-onderneming (een onderneming die
deel uitmaakt van een groep ondernemingen die
rechtstreeks of indirect een dochteronderneming zijn
van het in Saarbrücken, Duitsland, gevestigde HAGER
SE), hierna te noemen “HAGER”, producten van
Leverancier zal afnemen (waaronder, zonder daartoe
beperkt te zijn, volumes, lokale logistieke behoeften,
materialen, apparatuur, of enige dienst, welke dan ook)
(hierna te noemen het “Product”).
Iedere door HAGER verstrekte inkoopopdracht en ieder
Product dat dienovereenkomstig door Leverancier aan
HAGER wordt geleverd, brengt met zich dat
Leverancier deze AIV volledig aanvaardt en dat de AIV
hierop te allen tijde van toepassing zijn.
1.

Inkoopopdracht aanvaardt. Indien Leverancier niet
binnen deze periode van vijf (5) dagen antwoordt, wordt
de Inkoopdracht geacht volledig door Leverancier
aanvaard te zijn. Indien Leverancier binnen de periode
van vijf (5) dagen reageert dat deze niet in staat is aan
de Inkoopopdracht te voldoen, dan zal hij binnen deze
periode van vijf (5) dagen met een voorstel komen dat in
overeenstemming is met de behoeften van HAGER. Bij
gebreke daarvan wordt de Inkoopopdracht geacht
volledig door Leverancier te zijn aanvaard.
2.

LEVERING EN VERVOER

De Levertermijnen of het Leverschema als opgenomen
in de AIV zijn bindend (ook voor deelleveringen) en het
nakomen van de overeengekomen Levertermijnen of het
Leverschema vormt een essentiële verplichting voor
Leverancier. Overschrijding van de Levertermijnen of
het niet voldoen aan het Leverschema doet de
Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

INKOOPOPDRACHTEN

De
inkoopopdrachten
(hierna
te
noemen
“Inkoopopdracht(en)”) waarop gewoonlijk de plaats en
datum van levering staan vermeld, zullen door HAGER
rechtstreeks aan Leverancier op ad hoc basis worden
verstrekt voor zodanige hoeveelheden Producten als zij
noodzakelijk acht.
Inkoopopdrachten worden via een per computer
aangemaakt opdrachtformulier aangeleverd en aan
Leverancier per brief, fax, email of EDI verzonden.
HAGER heeft het recht de Inkoopopdrachten te
wijzigen tot het moment van aanvaarding daarvan door
Leverancier. Leverancier zal HAGER binnen vijf (5)
werkdagen nadat de Inkoopopdracht is ontvangen (of op
grond van het toepasselijk recht geacht kan worden te
zijn ontvangen) schriftelijk berichten of Leverancier de

Verpakking door Leverancier zal geschieden in
overeenstemming met de met HAGER overeengekomen
specificaties en ter voorkoming van schade. Uitsluitend
Leverancier is ervoor verantwoordelijk erop toe te zien
dat alle verzendingen in ieder opzicht juist zijn en dat
deze geschikt zijn voor onmiddellijk gebruik zonder
enige inspectie door HAGER. In ieder geval is
Leverancier verplicht de Producten voor verzending te
controleren en alle mogelijke nadelige gevolgen van het
vervoer van de Producten zijn uitsluitend voor rekening
van Leverancier.

Indien Leverancier zich niet houdt aan de Leverdata of
het Leverschema, zal hij alle door HAGER geleden
schade onherroepelijk en volledig vergoeden. Deze
schade behelst tevens overige vorderingen, met name
ingeval van door de uiteindelijke klant ingestelde
vorderingen jegens HAGER als gevolg van vertraging in
de levering.
Eigendom en risico met betrekking tot de Producten
gaan over op HAGER op het moment van Levering op
de Leveringsplaats. Ontvangst van de Producten op de
Leveringsplaats houdt echter niet in dat HAGER de
Producten aanvaardt voordat laatstgenoemde in staat is
geweest te controleren of de Producten aan de gestelde
eisen voldoen.
3.

PRIJS EN BETALING

Leverancier is gebonden aan de met HAGER
uitonderhandelde en overeengekomen prijs (opgenomen
in de aanvaarde Inkoopopdracht). De prijs is exclusief
belastingen en wordt als de geldende vaste prijs
beschouwd voor alle Inkoopopdrachten, zonder beperkt
te zijn tot een specifiek aantal leveringen. Toeslagen
kunnen alleen bij schriftelijke overeenkomst tussen
Partijen in rekening worden gebracht.
De prijzen van de Producten zijn inclusief verpakking
en etikettering, evenals alle in de AIV genoemde door
Leverancier verleende diensten met betrekking tot de
Producten, zoals levering, kwaliteitscontrole en
traceerbaarheid van de Producten.

Indien een snellere verzending (vrachtvervoer,
spoedbezorging, etc.) noodzakelijk wordt door toedoen
van Leverancier of indien daartoe door Leverancier
wordt besloten, zijn de extra verzendkosten voor
rekening van Leverancier.
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HAGER zal betalingen verrichten zelfs indien er bij
ontvangst op de Leveringsplaats geen controle van de
Producten heeft plaatsgevonden. Deze betalingen
vormen geen bevestiging van kwantiteit, prijs en
kwaliteit. HAGER zal derhalve onverminderd
gerechtigd zijn rechtsvorderingen in te stellen.
De facturen dienen aan HAGER te worden verzonden
en aan alle naar Nederlands recht vereiste bepalingen te
voldoen. HAGER zal de facturen binnen de in de
Inkoopopdracht vastgelegde betalingstermijn voldoen.
4.

“Technische Specificaties”) of het door HAGER
verlangde kwaliteitsniveau (hierna te noemen “de
Garantie”). Leverancier dient zich in het bijzonder te
houden aan het Hager Group Quality Requirement
Charter.
Tevens garandeert Leverancier dat de Producten geschikt
zijn voor het beoogde doel. Onder de Garantie vallen ook,
gedurende dezelfde periode, alle gebreken aan een
Product, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn,
gebreken in ontwerp, fabricage, materiaal, vakmanschap,
industrialisatie en betrouwbaarheid, met inbegrip van
verborgen gebreken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Leverancier garandeert dat de Producten geen inbreuk
maken op enige intellectuele eigendom van derden (en
met name dat zij geen nabootsing vormen van een
product van derden) en dat hij alle vergoedingen en
kosten zal dragen indien ter zake een vordering wordt
ingesteld, tenzij Leverancier aantoont dat de inbreuk
niet aan zijn fout toerekenbaar is.
5. AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIES &
VERZEKERING

Leverancier garandeert en neemt op zich dat alle
activiteiten en leveringen voldoen aan alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving en dat alle vereiste
vergunningen en machtigingen zijn verkregen.

in HAGER te vrijwaren tegen door derden ingestelde
vorderingen en tegen alle gemaakte kosten (terugroeping,
preventieve maatregelen in het kader van klantenservice,
etc.) ter voorkoming van verdere schade.
De
bovengenoemde
rechtsmiddelen niet uit.

De conformiteit van de door Leverancier geleverde
Producten vormt een essentiële verplichting voor de
Leverancier. Leverancier garandeert dat de Producten
zich in goede werkende staat bevinden, zonder inherente
structurele gebreken of gebreken in de constructie, en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Indien de Producten niet conform zijn of niet voldoen aan
de gestelde eisen dient Leverancier binnen 48 uur voor
eigen rekening voor onmiddellijk herstel en/of vervanging
van de Producten zorg te dragen, ook na aanvaarding van
de goederen, ongeacht de datum.

Leverancier garandeert gedurende een periode van twee
(2) jaar vanaf het tijdstip van Levering dat de Levering
van Producten volledig conform is en aan alle vereisten
zal voldoen, namelijk de in de betreffende
Inkoopopdracht aangegeven en uiteengezette contractuele
eigenschappen of de in de Bijzondere Voorwaarden
beschreven technische specificaties (hierna te noemen de

Alle directe en indirecte gevolgen zijn voor rekening van
Leverancier, waaronder alle directe en indirecte kosten,
gevolgkosten en gevolgschade, waaronder zuivere en
financiële schade, alsmede alle installatie- en
verwijderingkosten, vervoerskosten en door HAGER,
klanten van HAGER of andere derden gevorderde
contractuele boetes. Bovendien stemt Leverancier ermee

sluiten

verdere

Leverancier is verplicht te allen tijde een Reservevoorraad
van Producten aan te houden zoals door Partijen is
besproken en overeengekomen. Leverancier bevestigt een
uitgebreide verzekeringspolis te hebben afgesloten en aan
te zullen houden die zijn volledige bedrijfsrisico dekt,
alsmede een productaansprakelijkheidsverzekering met
een verzekerd bedrag waarmee de gevolgen van zijn
aansprakelijkheid gedekt zijn.
6.

Mocht Leverancier een gebrek in de door hem geleverde
producten, onderdelen of materialen constateren dat
brandgevaar of gevaar voor elektrocutie oplevert of enig
andere schade kan veroorzaken bij beoogd gebruik in
HAGERs processen of producten, dan zal HAGER
hierover onmiddellijk schriftelijk door Leverancier
worden geïnformeerd.

garanties

BEËINDIGING

Ingeval van schending van de door Leverancier aanvaarde
verplichtingen, in het bijzonder ingevolge artikel 2 en 5
van de AIV, is HAGER gerechtigd zonder nadere
ingebrekestelling haar verplichtingen geheel of
gedeeltelijk, onverminderd enig ander recht om
schadevergoeding of vrijwaring van Leverancier te
vorderen, te beëindigen.
7.

RECHT & RECHTSBEVOEGDHEID

Deze AIV worden beheerst door en dienen te worden
geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht,
ongeacht beginselen van het conflictenrecht en met
uitsluiting van het Verdrag betreffende de Internationale
Koop van Roerende Zaken d.d. 11 april 1980.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ieder geschil dat
voortvloeit uit of betrekking heeft op de AIV en de uitleg
of naleving daarvan uitsluitend aan de bevoegde
rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Nederland, zal worden
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voorgelegd, ook indien sprake is van meerdere
gedaagden, welke rechtbank zal oordelen naar Nederlands
recht.
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