ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van de
besloten vennootschap PRINS METALLURGISCHE
PRODUCTEN B.V. (hierna: PRINS) gevestigd te (3824
MG) Amersfoort aan de Spoetnik 60. Versie:23 mei
2016
Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan
onder:
“PRINS”: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
PRINS
METALLURGISCHE PRODUCTEN B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te
3824 MG aan de Spoetnik 60,
ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel te Amersfoort
onder nummer 62574833;
“Leverancier”:
degene die aan PRINS
producten levert, voor PRINS diensten
en/of werkzaamheden verricht of met
PRINS is overeengekomen zulks te doen,
alsmede degene aan wie PRINS een
opdracht van andere aard heeft verstrekt;
“Producten”: producten – inclusief ruwe producten
en halffabricaten – zoals door Leverancier
aan PRINS aangeboden, verkocht en/of
geleverd, en/of producten die Leverancier
in opdracht van PRINS bewerkt;
“Diensten”:
diensten en/of werkzaamheden door
Leverancier aan PRINS aangeboden,
inclusief de bewerking van producten
door Leverancier in opdracht van PRINS;
“Artikel”: een verwijzing in deze algemene
inkoopvoorwaarden naar een bepaald
artikel betreft het artikel opgenomen in
deze
algemene
inkoopvoorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;
“Overeenkomst”
een
tussen
PRINS
en
Leverancier gesloten overeenkomst met
betrekking tot de levering van Producten
en/of het verrichten van Diensten door
Leverancier aan PRINS.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen,
opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten
en andere rechtshandelingen met betrekking tot door
Leverancier aan PRINS te leveren Producten en/of
diensten, uit te voeren opdrachten of overige te
verrichten werkzaamheden.
2.2 Door Leverancier gehanteerde voorwaarden, onder
welke benaming dan ook, zijn niet verbindend voor
PRINS, tenzij PRINS zich daarmee schriftelijk akkoord
heeft verklaard.
2.3 Indien PRINS zich schriftelijk akkoord heeft verklaard
met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende
voorwaarden, blijven deze inkoopvoorwaarden voor
het overige onverminderd van kracht.
2.4 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van
deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleren deze

algemene inkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2.5 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst
of van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of
onaanvaardbaar blijkt te zijn laat dit de overige
bepalingen onverlet. PRINS en Leverancier zullen
alsdan in overleg treden teneinde een vervangende
bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel
mogelijk in acht wordt genomen.

3.1

3.2

3.3

3.4

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming en wijziging
van de Overeenkomst
Offertes of aanbiedingen van Leverancier aan PRINS
zijn bindend en onherroepelijk, tenzij uit de offerte of
aanbieding ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is
of indien sprake is van een wijziging van
omstandigheden die naar mening van PRINS een
aanpassing van de offerte of aanbieding rechtvaardigt.
Een Overeenkomst tussen PRINS en Leverancier
komt slechts tot stand indien PRINS schriftelijk en
uitdrukkelijk een opdracht bij Leverancier heeft
geplaatst of aan Leverancier een schriftelijke
bevestiging van een offerte van Leverancier heeft
verstuurd. Onder schriftelijk wordt in deze algemene
inkoopvoorwaarden
verstaan
elke
vorm
van
communicatie per post, per telefax, per e-mail of via
enig
ander
gangbaar
(elektronisch)
communicatiemiddel.
Mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst
dient Leverancier schriftelijk te doen of te bevestigen
met vermelding van de volledige bedrijfsnaam van
Leverancier, het ordernummer, de prijs van de
leveringen en de bestemming zoals aangegeven op de
order van PRINS. Een mondelinge order of opdracht is
niet bindend voor PRINS, behoudens voor zover de
mondelinge order of opdracht schriftelijk door PRINS is
bevestigd.
De kosten gemoeid met het opstellen van offertes of
aanbiedingen zijn voor rekening van Leverancier.

Artikel 4 – Prijzen, betaling en facturering
4.1 Tenzij PRINS en Leverancier schriftelijk anders zijn
overeengekomen luiden de overeengekomen prijzen in
EURO, zijn deze exclusief omzetbelasting, inclusief
transport naar het door PRINS aangegeven
afleveradres (Incoterm DDP) en inclusief deugdelijke
verpakking van de Producten en inclusief eventuele
andere bijkomende kosten of heffingen door derden of
anderszins.
4.2 Leverancier komt geen beroep toe op enige
prijsverhoging na de datum van totstandkoming van de
Overeenkomst en/of van reeds gedane bestellingen
door PRINS. Indien Leverancier een prijsverhoging
doorvoert ten aanzien van eerder overeengekomen
prijzen is PRINS bevoegd de Overeenkomst per direct
zonder
ingebrekestelling
en
zonder
daarbij
schadeplichtig te zijn te ontbinden. De ontbinding geldt
niet voor reeds gedane bestellingen door PRINS.
4.3 Indien ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst is vastgesteld tegen welke wisselkoers

de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, kunnen
uitsluitend koerswijzigingen van meer dan 5% in het
voordeel van PRINS aanleiding geven tot wijziging van
de overeengekomen prijs indien de bestelling nog niet
door PRINS is geplaatst. Geplaatste bestellingen
worden door Leverancier te allen tijde geleverd tegen
de overeengekomen prijs.
4.4 Hetgeen onder artikelen 4.2 en 4.3 is opgenomen
geldt onverkort op met Leverancier overeengekomen
deelleveringen zoals opgenomen onder artikel 5.3.
4.5 Leverancier dient facturen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, te adresseren aan PRINS. Op de
facturen dient Leverancier het complete ordernummer
van PRINS, het BTW nummer van PRINS, het BTW
nummer van Leverancier, het aantal en een
omschrijving van de Producten te vermelden. Indien
facturen niet aan deze eisen voldoen zullen de
facturen niet in behandeling worden genomen en
worden geretourneerd aan Leverancier.
4.6 Leverancier dient binnen twee maanden na de levering
van Producten of de oplevering van Diensten een
factuur in te dienen bij PRINS.
4.7 Betaling door PRINS aan Leverancier zal, tenzij tussen
PRINS
en
Leverancier
schriftelijk
anders
overeengekomen, geschieden binnen zestig (60)
dagen na de factuurdatum, mits de Producten en/of
Diensten waarop de factuur betrekking heeft
overeenkomstig de gemaakte afspraken
zijn
(op)geleverd en goedgekeurd en na ontvangst van alle
bijbehorende documentatie. Betaling door PRINS
houdt geen aanvaarding of goedkeuring in van de
(op)geleverde Producten en/of Diensten, noch enige
afstand van recht.
4.8 Indien Leverancier enige verplichting op grond van de
Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden
niet (volledig) nakomt is PRINS gerechtigd haar
betalingsverplichtingen aan Leverancier direct op te
schorten.
4.9 PRINS is te allen tijde bevoegd vorderingen van
Leverancier op PRINS te verrekenen met de
vorderingen, al dan niet opeisbaar en uit welke hoofde
dan ook, die PRINS heeft op Leverancier en/of enige
aan
Leverancier
gelieerde
rechtspersoon
of
onderneming. PRINS en Leverancier wijken hiermee
uitdrukkelijk af van artikel 6:127 BW.
4.10 Indien PRINS door Leverancier wordt betrokken in een
gerechtelijke procedure met betrekking tot de
Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden,
zijn de in het kader van die procedure gemaakte
kosten, waaronder begrepen proceskosten en kosten
van juridische bijstand, ook de kosten die niet door de
gerechtelijke instantie zouden worden toegewezen,
voor rekening van Leverancier, tenzij PRINS in de
betreffende procedure in een van kracht van gewijsde
gegaan vonnis in het ongelijk wordt gesteld en wordt
veroordeeld in de kosten.
Artikel 5 – Levering en levertijd
5.1 Levering van de Producten en/of Diensten geschiedt
op de door PRINS bepaalde wijze, plaats en tijd.
Levering houdt tevens in de levering van alle

bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende
documentatie,
materiaalcertificaten
en
maatcontrolerapporten. Alle documentatie dient te zijn
opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, tenzij
PRINS en Leverancier uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
5.2 De in de schriftelijke bestelling van PRINS bij
Leverancier opgenomen levertijd en/of het daarin
opgenomen tijdstip van levering gelden als bindend en
als fatale termijnen, tenzij PRINS en Leverancier
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3 Indien Leverancier een door PRINS geplaatste order in
deelleveringen wenst uit te leveren, dient Leverancier
PRINS hiervan schriftelijk in kennis te stellen, onder
opgave van de juiste data van de deelleveringen.
Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke
goedkeuring door PRINS. Indien PRINS de
goedkeuring verleent, wordt onder Levering in dit
artikel tevens deellevering verstaan.
5.4 Bij overschrijding van een overeengekomen termijn
voor levering is Leverancier van rechtswege in
verzuim. Indien en zodra Leverancier weet of verwacht
dat de levering niet tijdig kan plaatsvinden, stelt
Leverancier PRINS daarvan direct schriftelijk in kennis
met vermelding van de omstandigheden die aan de
tijdige of de behoorlijke nakoming in de weg staan en
van de verwachte duur van de vertraging. Indien
Leverancier nalaat PRINS overeenkomstig in te
lichten, verwerkt Leverancier alle rechten die
Leverancier met betrekking daartoe zouden toekomen.
Dit geldt onverkort indien PRINS de betreffende
omstandigheden kende of behoorde te kennen.
5.5 Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven
behoudt PRINS zich het recht voor het oorspronkelijk
aangegeven tijdstip van levering aan te passen.
5.6 Levering van meer of minder dan de door PRINS
bestelde hoeveelheid is slechts akkoord indien PRINS
en Leverancier dit schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
5.7 Leverancier is voor iedere aangevangen week
waarmee de leveringstermijn wordt overschreden een
onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare
boete verschuldigd ad 1% van de prijs van het
vertraagde deel van de order en met een maximum
van 10% van de totale orderprijs, tenzij wordt
geconstateerd dat de overschrijding niet voor risico
van Leverancier komt. Het voorgaande laat het recht
van PRINS vergoeding van eventueel geleden schade
te vorderen onverlet.
5.8 Op de levering van Producten is de meest recente
versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de
Internationale Kamer van Koophandel (inclusief
addenda) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen tussen PRINS en Leverancier.
5.9 Levering dient in overeenstemming te zijn met de
daarop van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
5.10 Leverancier heeft de levering voltooid indien de
Producten en/of Diensten door PRINS in ontvangst zijn
genomen en PRINS voor akkoord heeft getekend voor
de levering. De ondertekening laat het recht van
PRINS Producten op grond van artikel 10 af te keuren

onverlet. Leverancier kan voorts geen
ontlenen aan de ondertekening door PRINS.

rechten

Artikel 6 – Verpakking / verzending
6.1 Verpakking en verzending van de Producten geschiedt
op de door PRINS bepaalde wijze. Leverancier verpakt
de Producten overeenkomstig voor zijn rekening en
zodanig dat de Producten de bestemming in goede
staat bereiken. Onvoldoende dan wel inadequate
verpakking komt voor rekening van Leverancier.
6.2 Bij iedere levering dient Leverancier een paklijst bij te
voegen waarop (i) het volledige ordernummer van
PRINS, (ii) per product het itemnummer, de
hoeveelheid en de omschrijving, en (iii) indien van
toepassing het artikelnummer van PRINS, is
opgenomen.
6.3 Het verpakkingsmateriaal wordt na levering eigendom
van PRINS. Op eerste verzoek van PRINS neemt
Leverancier het verpakkingsmateriaal echter voor
rekening en risico van Leverancier terug.
Artikel 7 – Gegevens en hulpmiddelen
7.1 Alle door PRINS aan Leverancier beschikbaar
gestelde, of door Leverancier op kosten van PRINS
aangeschafte gegevens en hulpmiddelen, waaronder
maar niet beperkt tot tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen en gereedschappen, zijn
eigendom van PRINS en op eerste verzoek door
PRINS opvorderbaar. Alle informatie die besloten ligt
in de gegevens en hulpmiddelen en alle informatie met
betrekking tot de fabricagemethode(n) van de
Producten blijft exclusief voorbehouden aan PRINS.
7.2 Leverancier draagt ervoor zorg dat de in artikel 7.1
vermelde informatie niet anders dan met schriftelijke
toestemming van PRINS wordt gekopieerd of aan
derden wordt getoond, bekend gemaakt of ter
beschikking gesteld, behoudens ter uitvoering van de
Overeenkomst en tenzij daartoe schriftelijk door
PRINS gemachtigd. Leverancier zal alle gegevens en
hulpmiddelen voor zijn rekening en risico beheren,
gebruiken en in goede staat houden. De door PRINS
ter beschikking gestelde hulpmiddelen dienen
herkenbaar en afzonderlijk als eigendommen van
PRINS te worden opgeslagen. Het staat Leverancier
niet vrij deze hulpmiddelen zonder schriftelijke
toestemming van PRINS af te voeren.
7.3 Indien door PRINS een Non Disclosure Agreement
wordt gehanteerd, maakt deze onlosmakelijk
onderdeel uit van deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 8 – Risico en eigendomsovergang
8.1 Het eigendom en het risico van de Producten gaat van
Leverancier over op PRINS op het moment dat deze
op de door PRINS aangegeven plaats zijn afgeleverd
en de levering door PRINS of een door PRINS
aangewezen derde is aanvaard, tenzij (i) PRINS en
Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen en/of (ii) PRINS de Producten tijdens
of na de levering afkeurt op grond van artikel 10 van
deze algemene inkoopvoorwaarden.

8.2 Leverancier garandeert dat PRINS de onbezwaarde
eigendom verkrijgt van de Producten en doet hierbij
afstand van alle rechten en bevoegdheden met
betrekking tot de Producten die Leverancier op grond
van het retentierecht of het recht van reclame zouden
toekomen.
8.3 Producten die door PRINS ter bewerking, reparatie,
inspectie of anderszins aan Leverancier ter
beschikking worden gesteld, berusten voor rekening
en risico onder Leverancier. Leverancier dient zorg te
dragen voor adequate verzekering van de Producten.
De Producten blijven te allen tijde het eigendom van
PRINS.
Artikel 9 – Garantie
9.1. Leverancier garandeert PRINS dat de door haar te
leveren Producten en/of Diensten beantwoorden aan
de
Overeenkomst
en
deze
algemene
inkoopvoorwaarden. Deze garantie omvat ten minste
dat de geleverde Producten en/of Diensten:

volledig zijn, voor gebruik gereed zijn en geheel
geschikt zijn voor het doel waarvoor deze zijn
bestemd en daartoe alle voor een goede
werking noodzakelijke onderdelen omvatten;

geheel in overeenstemming zijn met de eisen
zoals vervat in de order, specificaties,
tekeningen, berekeningen en/of andere door
PRINS verstrekte documenten en beschikken
over de toegezegde eigenschappen;

nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten /
aanspraken van derden;

voldoen aan alle (inter-)nationale (wettelijke)
eisen en (overheids-)voorschriften, die in
verband met de aard, de door PRINS beoogde
aanwending/gebruik, en de door PRINS
beoogde bestemming in acht dienen te worden
genomen;

voldoen aan de eisen van goed vakmanschap
en de hoogste eisen die op basis van de stand
der techniek daaraan kunnen worden gesteld;

van goede kwaliteit zijn en vrij van uitvoeringsen/of materiaalfouten;

niet milieutechnisch verontreinigd zijn.
9.2 Leverancier garandeert tevens dat:

niet in strijd wordt gehandeld met de voor
Leverancier van kracht zijnde wetgeving op het
gebied van kinderarbeid;

geen discriminatie plaatsvindt en dat elke vorm
van discriminatie wordt verboden;

geen sprake is van gedwongen, verborgen,
gevaarlijk werk of werkstraffen, met uitzondering
van het werk van gevangenen die vrij kunnen
kiezen ergens te werken;

werknemers
degelijke
en
zekere
arbeidsvoorwaarden worden aangeboden;

het recht
van
vrije
vereniging
wordt
gerespecteerd;

door Leverancier, gelieerde ondernemingen of
ingeschakelde derden niet in strijd wordt

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

gehandeld met toepasselijke anti corruptie weten regelgeving.
Ter zake van door Leverancier uitgevoerde
materiaalbeproevingen, keuringen, inspecties en
overige overeengekomen diensten, geeft Leverancier
eveneens garantie.
Indien de door Leverancier geleverde Producten en/of
Diensten niet voldoen aan het onder artikel 9.1 en/of
9.2 bepaalde en de overige in deze algemene
inkoopvoorwaarden of in de Overeenkomst verstrekte
garanties en/of overeengekomen eisen, is PRINS
bevoegd de onder artikel 10.4 t/m 10.6 opgenomen
rechten uit te oefenen. Indien sprake is van
spoedeisende omstandigheden en/of indien blijkt dat
Leverancier zal tekortkomen in de nakoming van het
onder artikel 9.1 en/of 9.2 bepaalde, is PRINS
bevoegd de onder artikel 10.4 t/m 10.6 opgenomen
rechten direct voor rekening van Leverancier uit te
oefenen. De verplichtingen van Leverancier op basis
van
de
Overeenkomst en
deze
algemene
inkoopvoorwaarden houden onverkort stand.
Indien Leverancier enige garantieverplichting onder
deze
algemene
inkoopvoorwaarden
of
de
Overeenkomst niet nakomt, is PRINS ontslagen van
alle verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de
Overeenkomst met Leverancier en deze algemene
inkoopvoorwaarden.
Nadat de Producten en/of Diensten door Leverancier
zijn geleverd geldt een garantietermijn van twee (2)
jaren, tenzij PRINS en Leverancier schriftelijk anders
zijn overeengekomen. Deze termijn vangt opnieuw aan
na acceptatie van het uitgevoerde herstel, de
vervanging of de aanvulling waarop de garantie van
toepassing is.
Het voorgaande laat de verplichting van Leverancier
tot vergoeding van de kosten die PRINS heeft moeten
maken door of in verband met het verzuim van
Leverancier
te
voldoen
aan
de
geldende
garantieverplichtingen – als opgenomen in artikel 9.4 –
onverlet tot aan het moment dat de Producten en/of
Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst
of deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitgevoerd,
zijn hersteld of zijn vervangen.
Leverancier blijft aansprakelijk voor verborgen
gebreken aan de geleverde Producten en/of Diensten
die na de garantietermijn blijken en vóór het verstrijken
van deze termijn aanwezig waren en/of verricht, maar
niet langer dan tot vier (4) jaar na het verstrijken van
de garantietermijn.

Artikel 10 – Keuring en reclame
10.1 PRINS is te allen tijde gerechtigd de te leveren en/of
geleverde Producten en/of Diensten aan een
(tussentijdse) keuring en/of onderzoek te (doen)
onderwerpen. Leverancier is verplicht zijn volledige
medewerking hieraan te verlenen.
10.2 PRINS is bevoegd de gekeurde Producten van merken
te voorzien en is tot (tussentijdse) afkeuring bevoegd.
10.3 De redelijke kosten van de keuring komen voor
rekening van Leverancier, exclusief de reis- en
arbeidskosten van de werknemers van PRINS dan wel

de kosten voor de ingeschakelde derden die de
keuring uitvoeren.
10.4 Indien de Producten en/of Diensten (tussentijds)
worden afgekeurd stelt PRINS Leverancier hiervan
onder opgave van redenen in kennis. PRINS is
gerechtigd bij Leverancier te reclameren en te
beslissen of Leverancier binnen een door PRINS
gestelde termijn:
(i)
de afgekeurde Producten dient te herstellen,
vervangen of aan te vullen; en/of
(ii)
de afgekeurde Diensten in overeenstemming
met de Overeenkomst en/of deze algemene
inkoopvoorwaarden dient uit te voeren;
tenzij PRINS de Overeenkomst wenst te ontbinden op
basis van artikel 12.
10.5 Leverancier is gehouden de Producten voor eigen
rekening en risico op te halen bij PRINS of op een
door PRINS opgegeven locatie, bij gebreke waarvan
PRINS gerechtigd is de Producten voor rekening en
risico van Leverancier te retourneren.
10.6 Het voorgaande laat de overige rechten van PRINS
(waaronder het recht op schadevergoeding) onverlet.
Alle op basis van lid 4 van dit artikel te maken kosten
komen voor rekening van Leverancier.
10.7 Indien Leverancier de onder lid 4 van dit artikel
opgenomen verplichtingen niet nakomt, is PRINS
gerechtigd deze handelingen te (doen) verrichten voor
rekening en risico van Leverancier.
10.8 Leverancier verleent PRINS het recht bij (tussentijdse)
afkeuring de afgekeurde Producten te gebruiken totdat
Leverancier aan de overeengekomen eisen heeft
voldaan. PRINS doet hiermee op geen enkele wijze
afstand van de haar toekomende rechten.
10.9 Indien PRINS reclameert bij Leverancier en PRINS de
Producten reeds heeft betaald, dient Leverancier het
reeds betaalde bedrag binnen vijf (5) werkdagen na de
reclamering door PRINS aan PRINS te retourneren.
PRINS behoudt het recht op verrekening.
10.10
Leverancier kan aan de uitkomst van een
keuring of onderzoek op basis van dit artikel of aan het
achterwege blijven daarvan geen rechten ontlenen.
10.11
PRINS is niet gebonden aan door Leverancier
gestelde termijnen waarbinnen PRINS de afkeuring
van geleverde zaken kenbaar dient te maken en/of
dient te reclameren.
10.12
Inontvangstneming, betaling, mededelingen,
keuring en/of het ontbreken van keuring door PRINS,
ontslaan Leverancier niet van enige verplichting,
garantie en/of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de
tussen PRINS en Leverancier gesloten Overeenkomst
en deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1
Leverancier is aansprakelijk voor alle directe
en indirecte schade, waaronder tevens begrepen de
kosten van rechtsbijstand, die PRINS of een derde lijdt
of zal lijden als gevolg van of in verband met (het
gebruik van) de Producten en/of de uitvoering van de
Overeenkomst en/of als gevolg van het (onrechtmatig)
handelen of nalaten van Leverancier, diens personeel
of door hem ingeschakelde derde(n), behoudens

indien en voor zover de schade het rechtstreekse
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
PRINS.
11.2
Leverancier vrijwaart PRINS volledig tegen
aanspraken,
inclusief
(rechts)vorderingen,
van
(personeel van) derden tot vergoeding van schade die
is ontstaan als gevolg van of in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede voor enig
(kwaliteits-)gebrek van de Producten en de daaruit
voortvloeiende schade.
11.3
Leverancier verzekert zich genoegzaam tegen
de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel en
verleent PRINS desgewenst inzage in de polis.
Artikel 12 – Opschorting, ontbinding en overmacht
PRINS is gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of
de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
gehoudenheid van PRINS tot enige schadevergoeding
en onverminderd de overige aan PRINS toekomende
rechten, indien:

Leverancier tekortkomt in de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
en/of deze algemene inkoopvoorwaarden dan
wel indien PRINS redelijkerwijs mag aannemen
dat Leverancier zijn verplichtingen niet, niet
behoorlijk of niet tijdig zal nakomen;

ten aanzien van Leverancier een aanvraag tot
surséance van betaling of faillietverklaring wordt
aangevraagd, dan wel Leverancier in surséance
van betaling verkeert, onderwerp is van de
wettelijke schuldsaneringsregeling of failliet
wordt verklaard;

de onderneming van Leverancier wordt
stilgelegd,
geliquideerd
of
(gedeeltelijk)
overgedragen,
waaronder
begrepen
de
overdracht van een belangrijk deel van de
vorderingen van Leverancier;

sprake is van intrekking van de door Leverancier
benodigde vergunningen, van beslag op de
bedrijfsmiddelen/producten van Leverancier,
van overlijden of van onder curatele- of
bewindstelling van Leverancier.
12.2 De vorderingen die PRINS in de onder lid 1 van dit
artikel genoemde gevallen heeft of verkrijgt op
Leverancier zijn terstond en ten volle opeisbaar.
12.3 Leverancier vrijwaart PRINS van vorderingen van
derden die door of in verband met de opschorting of de
ontbinding
van
de
Overeenkomst
ontstaan.
Leverancier stelt PRINS hiervoor schadeloos. Indien
Leverancier ten tijde van de ontbinding van de
Overeenkomst producten van PRINS onder zich
houdt, is Leverancier gehouden deze producten aan
PRINS te retourneren. PRINS verwijst in dat verband
eveneens naar het in artikel 8.3 van deze algemene
inkoopvoorwaarden bepaalde.
12.4 Indien bijzondere omstandigheden van economische
aard daartoe aanleiding geven, is PRINS gerechtigd
12.1

de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, te ontbinden of op te
zeggen. PRINS stelt Leverancier in dat geval op
redelijke wijze schadeloos voor de door Leverancier
als een rechtstreeks gevolg van de opschorting, de
ontbinding of de beëindiging onvermijdelijk gemaakte
en gedocumenteerde kosten.
12.5 Indien Leverancier zich op een situatie van overmacht
beroept of wenst te beroepen, stelt Leverancier PRINS
hiervan op straffe van verval van het beroep op
overmacht onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3)
werkdagen na het ontstaan van de situatie van
overmacht, onder opgave van redenen schriftelijk in
kennis. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier
wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel,
stakingen,
wanprestatie
van
toeleveranciers of door Leverancier ingeschakelde
derden, gebrek aan (hulp)materialen of grondstoffen,
vertraging van transport, storingen in de bedrijfsmatige
procesvoering, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij
Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van
Leverancier.
12.6 Indien Leverancier als gevolg van de situatie van
overmacht verhinderd is tot nakoming van de
Overeenkomst, is PRINS gerechtigd hetzij de
uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes
(6) maanden op te schorten hetzij de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat PRINS verplicht
is tot enige schadevergoeding.
12.7 Indien PRINS door een situatie van overmacht niet
aan haar verplichtingen jegens Leverancier kan
voldoen, is PRINS jegens Leverancier hiervoor niet
aansprakelijk en wordt de nakoming van de
verplichtingen van PRINS opgeschort voor de duur
van de situatie van overmacht.
Artikel 13 – Geheimhouding
13.1 Leverancier is gehouden tot absolute geheimhouding
van alle van PRINS afkomstige informatie die
Leverancier in het kader van (de uitvoering van) de
Overeenkomst ter kennis komt en die door PRINS als
vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan Leverancier
redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter kan afleiden,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.2 Leverancier is gehouden de onder lid 1 van dit artikel
opgenomen verplichting eveneens op te leggen aan
haar werknemers, leveranciers of andere derden die
Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst
inschakelt.
Leverancier
staat
in
voor
de
geheimhouding door voornoemde derden.
Artikel 14 – Intellectuele eigendom
14.1 Middels de aanvaarding van de Overeenkomst en
deze
algemene
inkoopvoorwaarden
verklaart
Leverancier dat door de verhandeling en het gebruik
van de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op
enige intellectuele eigendomsrechten van derden.
Leverancier
vrijwaart
PRINS
van
iedere
aansprakelijkheid die door een derde jegens PRINS op
grond van een vermeende inbreuk geldend wordt
gemaakt.

Artikel 15 – Overdracht
15.1 Leverancier draagt de rechten en verplichtingen op
basis van de Overeenkomst en deze algemene
inkoopvoorwaarden geheel noch gedeeltelijk aan
derden over, noch zal Leverancier deze aan derden
geheel of gedeeltelijk uitbesteden, tenzij schriftelijk
anders met PRINS overeengekomen.
Artikel 16 – Wijzigingen
16.1 PRINS heeft het recht de Overeenkomst en/of deze
algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen en aanvulling op deze algemene
inkoopvoorwaarden treden in werking dertig (30)
dagen na schriftelijke bekendmaking of op een latere
datum als in de bekendmaking of op de website van
PRINS genoemd.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze
voorwaarden, alsmede
alle
rechtsverhoudingen tussen PRINS en Leverancier is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2
De
toepasselijkheid
van
internationale
verdragen en meer in het bijzonder het Weens
Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3
Voor zover de wet niet dwingend anders
voorschrijft, is uitsluitend de Nederlandse rechter te
Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering
van) enige overeenkomst tussen PRINS en
Leverancier alsmede van geschillen omtrent (iedere
bepaling uit) deze Voorwaarden, tenzij tussen PRINS
en Leverancier schriftelijk anders overeengekomen.
17.4
Het onder lid 3 van dit artikel bepaalde dient
uitsluitend ten behoeve van PRINS. PRINS is te allen
tijde gerechtigd zich te wenden tot de – naast de onder
lid 3 opgenomen – bevoegde rechter.
17.1

Artikel 18 – Nederlandse tekst prevaleert
18.1 In geval van een conflict tussen een vertaling en de
Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden
prevaleert de Nederlandse versie.
Artikel 19 – Depot
19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amersfoort onder nummer 62574833.

