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Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever gesloten overeenkomsten, behoudens voor zover hiervan in individuele
gevallen uitdrukkelijk contractueel afgeweken wordt. Aanvullende of afwijkende
voorwaarden van opdrachtnemer zijn niet van toepassing, ook niet indien opdrachtgever
deze niet uitdrukkelijk van de hand wijst.
Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn wijzigingen in de kwaliteit of kwantiteit
van de te leveren goederen of diensten op verzoek van opdrachtgever toegestaan, tenzij
dit voor opdrachtnemer onredelijk zou zijn. Indien een wijziging aanleiding geeft tot
aanpassing van de vergoeding, dan wordt deze in onderling overleg vastgesteld.
Wijzigingen en aanpassingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Mondelinge
afspraken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door opdrachtgever schriftelijk
bevestigd worden.
Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor de kosten van een
eventuele transportverzekering.
2. Order, levering
Indien een order niet schriftelijk door opdrachtnemer binnen de vastgestelde levertijd,
doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst daarvan, bevestigd wordt of geacht wordt
zonder voorbehoud te zijn aanvaard, is opdrachtgever gerechtigd de order te annuleren,
onverminderd haar eventuele andere rechten.
Te leveren goederen dienen deugdelijk verpakt en verzonden te worden. Voorschriften
met betrekking tot verpakking en verzending dienen in acht te worden genomen. Iedere
leverantie dient vergezeld te gaan van een pak- of leveringsbon. Op alle documenten dient
het volgende te worden vermeld: ordernummer, materiaalnummer, aantal/hoeveelheid en
de door opdrachtgever verlangde aanduidingen zoals aangegeven in de order.
3. Leverdatum en plaats van uitvoering
De overeengekomen leverdatum is bindend. Vervroegde levering is slechts toegestaan
met toestemming van opdrachtgever. Voor de tijdigheid van leveringen zonder installatie
of montage is het tijdstip van ontvangst van de goederen op het door opdrachtgever
opgegeven adres bepalend. Voor de tijdigheid van leveringen met montage, installatie of
dienstverlening is het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor aanvaarding bepalend.
De plaats van uitvoering voor leveringen of diensten van opdrachtnemer is het in de order
vermelde afleveringsadres, op basis van DDP Incoterms 2010. Indien geen
afleveringsadres vermeld is, wordt het adres van opdrachtgever geacht de plaats van
uitvoering te zijn.
Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van eventuele
leveringsproblemen.
Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever in kennis te stellen van mogelijk gebrekkige
producten en de nodige maatregelen te treffen.
4.

Garantie, eigendomsrechten, onderzoeksplicht en verplichting tot het melden
van gebreken
De geleverde goederen worden vrij van eigendomsrechten van derden en
gebruiksrechten aan opdrachtgever verschaft. Bij niet-nakoming van deze verplichting
wordt opdrachtgever gevrijwaard tegen aanspraken van derden. Opdrachtgever behoudt
zich het recht voor eventueel daarmee verband houdende schade op opdrachtnemer te
verhalen.
De garantietermijn is 36 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Indien
op grond van de wettelijke bepalingen een kortere termijn voor garantieaanspraken geldt,
dan geldt in plaats daarvan een periode van drie jaar.
Opdrachtgever controleert leveranties na aflevering door opdrachtnemer, voor zover dit
mogelijk is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, ten minste op afwijkende
hoeveelheden, verkeerd geleverde goederen, transportschade en zichtbare gebreken.
Aan de verplichting tot het indienen van een vordering wordt geacht te zijn voldaan indien
de vastgestelde gebreken binnen vier (4) weken na ontvangst van de leverantie of, bij
verborgen gebreken, binnen dezelfde periode na vaststelling daarvan, aan
opdrachtnemer gemeld worden.
Onverminderd haar wettelijke garantieaanspraken heeft opdrachtgever het recht
gebreken te doen verhelpen door reparatie of vervanging.
Alle kosten die verband houden met de vaststelling en het herstel van gebreken zijn voor
rekening van opdrachtnemer.
5. Gebruiksrechten
Opdrachtnemer verleent opdrachtgever voor onbepaalde tijd het niet-exclusieve,
wereldwijde recht om (a) geleverde goederen en/of diensten, inclusief de bijbehorende
documentatie, te gebruiken, geleverde goederen en diensten te verwerken in andere
producten en deze wereldwijd in de handel te brengen; (b) software en bijbehorende
documentatie te gebruiken in combinatie met de geleverde goederen en diensten, met de
installatie, de ingebruikname, het testen en het gebruik van die software; c) sublicenties
te verlenen aan en/of toestemming te verlenen tot gebruik van software door gelieerde
ondernemingen, distributeurs en eindafnemers en aan hen het recht te verlenen de
software in sublicentie te geven en/of de software over te dragen. Opdrachtnemer is
verplicht opdrachtgever uiterlijk op de datum van de orderbevestiging in kennis te stellen
van eventuele in de bestelde goederen en/of diensten opgenomen “opensourcesoftware”. Indien opdrachtnemer opdrachtgever ten tijde van de orderbevestiging
in kennis stelt van het gebruik van “open-sourcesoftware”, heeft opdrachtgever het recht
de order binnen 10 dagen na ontvangst van deze informatie kosteloos te annuleren.
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6. Kwaliteit
Opdrachtnemer garandeert dat haar producten voldoen aan de in het kader van de order
overeengekomen technische documentatie, zoals het bestek, de leveringsspecificaties,
tekeningen, bedrijfsnormen en testvoorschriften.
Opdrachtnemer garandeert bovendien dat haar producten voortdurend worden aangepast
aan de stand der techniek.
Wijzigingen, met name in de samenstelling van de gebruikte materialen en/of het ontwerp
en/of het productieproces van de aan opdrachtgever te leveren producten dienen tijdig
vóór de geplande uitvoering daarvan aan opdrachtgever gemeld te worden ter
verduidelijking van de verdere procedure. Voor dergelijke wijzigingen is de schriftelijke
toestemming van opdrachtgever vereist.
Opdrachtnemer stelt opdrachtgever en de klanten van opdrachtgever in staat na tijdige
voorafgaande kennisgeving het kwaliteitssysteem in haar productiefaciliteit tijdens de bij
opdrachtnemer gebruikelijke werktijden te controleren (quality audit).
Tijdens dergelijke quality audits verstrekt opdrachtnemer alle nodige documenten en
informatie aan opdrachtgever en de klanten van opdrachtgever, evenals alle door hen
verlangde gegevens.
Indien zich kwaliteitsproblemen voordoen die veroorzaakt worden door goederen of
diensten van een toeleverancier van opdrachtnemer, zullen beide partijen op verzoek van
opdrachtgever overeenkomen op de locatie van de toeleverancier een gezamenlijke
quality audit uit te voeren.
7. Opzegging wegens bijzondere redenen/recht op boekenonderzoek
Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen
of de geleverde dienst te weigeren en schadevergoeding te eisen, indien door
opdrachtnemer aan een medewerker die belast is met het plaatsen van de order, met
toezicht, management, inspectie of met de verwerking van de leverantie/diensten op
welke wijze ook direct of indirect persoonlijke voordelen van welke aard ook zijn
toegezegd, aangeboden of toegekend.
Opdrachtgever is gerechtigd een boekenonderzoek op de locatie van opdrachtnemer te
verlangen of te laten uitvoeren indien het vermoeden bestaat dat de wet wordt overtreden
of voor steekproefdoeleinden. Dit boekenonderzoek wordt door een door opdrachtgever
aangewezen accountant uitgevoerd. Deze accountant zal de uitkomsten van het
boekenonderzoek vertrouwelijk behandelen en zal opdrachtgever daarvan alleen in
kennis stellen indien het vermoeden bevestigd wordt. Indien het vermoeden niet bevestigd
wordt, zijn de kosten van het boekenonderzoek voor rekening van opdrachtgever. Anders
is opdrachtnemer verplicht de gemaakte kosten voor haar rekening te nemen.
Opdrachtgever heeft het recht betaling van opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op
te schorten totdat opdrachtnemer toestemt in een door opdrachtgever verlangd
boekenonderzoek door een accountant. Voorts is opdrachtgever gerechtigd tot bijzondere
opzegging van de overeenkomst indien opdrachtnemer niet instemt met het
boekenonderzoek.
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen
indien tegen opdrachtnemer een insolventieprocedure is ingesteld. Hetzelfde geldt indien
op vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beslag wordt gelegd.
8. Boete bij wanprestatie, aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer met de leverantie/dienstverlening in verzuim is, is opdrachtnemer
wegens wanprestatie aan opdrachtgever een boete verschuldigd van 0,5 procent van de
totale orderwaarde, tot maximaal 5 procent, voor iedere week of deel daarvan dat hij in
verzuim is, zonder dat bewijs van schade of benadeling geleverd hoeft te worden. Overige
aanspraken, in het bijzonder nadere aanspraken op schadevergoeding en de verplichting
van opdrachtnemer tot nakoming van de oorspronkelijke planning, worden hierdoor niet
aangetast.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
9. Terbeschikkingstelling
Goederen van welke aard ook die door opdrachtgever op de locatie, ten kantore of op
soortgelijke plaatsen van opdrachtnemer achtergelaten worden, blijven eigendom van
opdrachtgever. Deze mogen uitsluitend ter uitvoering van de bestelde leveranties en
diensten gebruikt worden.
Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening eventueel noodzakelijke onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden uit te voeren en de aan haar toevertrouwde goederen
voldoende te verzekeren en op verzoek van opdrachtgever bewijs hiervan te leveren.
10. Factuur, betaling
Facturen worden in enkelvoud ingediend. In de factuur worden het ordernummer, de aard,
omvang en datum van levering, de prijs per stuk en de omzetbelasting vermeld.
Betaling geschiedt via bankoverschrijving onder de in de order vermelde voorwaarden na
levering/dienstverlening conform de overeenkomst en na ontvangst van de factuur.
11. Overdracht van vordering, verrekening of recht van retentie
Opdrachtnemer is uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever
gerechtigd haar vorderingen over te dragen.
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Verrekening van vorderingen door opdrachtnemer is uitsluitend toegestaan met nietbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.
Opdrachtnemer heeft geen recht van retentie.
12. Informatieplicht en zorgvuldigheidsplicht
Zodra opdrachtgever opdrachtnemer in kennis heeft gesteld van het voorgenomen
gebruik van de geleverde goederen of diensten of indien het voorgenomen gebruik ook
zonder expliciete kennisgeving voor opdrachtnemer duidelijk is, is opdrachtnemer
verplicht opdrachtgever er onmiddellijk van in kennis te stellen indien de door
opdrachtnemer te leveren goederen of diensten niet voor het bedoelde voorgenomen
gebruik geschikt zijn.
Ter verduidelijking van de verdere procedure dient opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk
in kennis te worden gesteld van omstandigheden die een belemmering kunnen vormen
voor het halen van overeengekomen leveringstermijnen.
Opdrachtnemer dient wijzigingen in de samenstelling van verwerkte materialen of het
ontwerp van tot dat moment aan opdrachtgever geleverde goederen of diensten van
dezelfde soort onmiddellijk schriftelijk aan opdrachtgever te melden. Voor dergelijke
wijzigingen is de schriftelijke instemming van opdrachtgever vereist.
Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat leveringen en diensten voldoen aan de
milieuwetgeving, de wetgeving inzake ongevallenpreventie en andere arbowetgeving, de
veiligheidsvoorschriften en alle wettelijke eisen die van toepassing zijn in Nederland of in
het land van vestiging van de AEG Power Solutions-onderneming die de order geplaatst
heeft, en opdrachtnemer dient opdrachtgever met betrekking tot iedere leverantie in
kennis te stellen van bijzondere, niet algemeen bekende eisen met betrekking tot
bewerking en afvoer.
13. Geheimhouding
Opdrachtnemer zegt toe alle niet algemeen bekende commerciële en technische
gegevens en documenten die haar in het kader van de zakelijke relatie ter kennis komen
vertrouwelijk te zullen behandelen en die gegevens uitsluitend te zullen gebruiken voor
de levering van de bestelde goederen en diensten. Deze verplichting geldt eveneens voor
eventuele toeleveranciers.
14. Gegevensbescherming
Opdrachtnemer stemt ermee in dat de vermelde gegevens door opdrachtgever
opgeslagen worden en verwerkt mogen worden voor zover zulks op grond van de
(Nederlandse of andere van toepassing zijnde) Wet bescherming persoonsgegevens is
toegestaan.
Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat alle gegevens die op grond van de
(Nederlandse) Federale Wet bescherming persoonsgegevens als persoonsgegevens
beschouwd worden en die in het kader van de order en de uitvoering daarvan aan
opdrachtnemer bekend (kunnen) worden, op geen enkele wijze opgeslagen of anderszins
verwerkt worden.
15. Naleving van arboregelgeving / veiligheid in de toeleveringsketen
Opdrachtnemer zegt toe zich te zullen houden aan de internationaal erkende basisnormen
op het gebied van veiligheid op het werk, gezondheid en milieuveiligheid, rechten van
werknemers, mensenrechten en verantwoord ondernemen. De op enig moment geldende
“Supplier Code of Conduct” van opdrachtgever is van toepassing.
16. Oorsprong van goederen
Opdrachtnemer vermeldt op haar handelsdocumenten de niet-preferentiële oorsprong
van alle producten (land van oorsprong). Op verzoek van opdrachtgever verstrekt
opdrachtnemer een certificaat van oorsprong voor de geleverde goederen.
De goederen dienen te voldoen aan alle oorsprongsvoorwaarden in de betreffende
bilaterale
of
multilaterale
preferentiële
overeenkomsten
of
unilaterale
oorsprongsvoorwaarden op grond van het Algemene Stelsel van Preferenties, mits de
goederen onder die handelsregels vallen.

AEG is een gedeponeerd handelsmerk van AB Electrolux

17. Naleving van export- en embargovoorschriften
Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale
wet- en regelgeving op het gebied van douane en export. Opdrachtnemer dient binnen
tien werkdagen na de orderdatum – en indien zich andere wijzigingen voordoen terstond
– alle informatie en bijzonderheden te verstrekken die opdrachtgever nodig heeft ter
nakoming van alle handelsvoorschriften met betrekking tot export, import of wederuitvoer
van goederen, in het bijzonder, doch niet beperkt tot:
-

alle toepasselijke exportlijstnummers, inclusief het Export Control
Classification Number op grond van de U.S. Commerce Control List (ECCN);
- de goederencodenummers op grond van de geldende goederenclassificatie
voor de statistiek van de buitenlandse handel en de Harmonized System
Code; en
- het land van oorsprong (niet-preferentiële oorsprong) en, op verzoek van
opdrachtgever, alle leveranciersverklaringen met betrekking tot de
preferentiële oorsprong (voor Europese leveranciers) of een preferentieel
certificaat (voor niet-Europese leveranciers).
Opdrachtnemer stelt opdrachtgever uitgebreid schriftelijk in kennis van alle bestaande of
mogelijke vergunningseisen voor export of wederuitvoer op grond van nationale exporten douanewetgeving en de regelgeving ten aanzien van het land van oorsprong van de
goederen of diensten.
Indien opdrachtnemer handelt in strijd met een bepaling van dit artikel, is zij jegens
opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daardoor direct of indirect geleden
schade.
18. Productgerelateerde milieubescherming; aangifteplicht; gevaarlijke stoffen
Indien opdrachtnemer goederen levert die stoffen bevatten waarvoor op het moment van
de formele order wettelijke beperkingen en/of informatie-eisen (zoals REACH, RoHS,
enz.) gelden, dan dient opdrachtnemer die stoffen uiterlijk bij levering van die producten
aan te geven, voor zover de geldende wet- en regelgeving van toepassing is op de
aangewezen plaats van levering.
Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van alle met betrekking tot de levering van
goederen op grond van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) op
haar rustende verplichtingen. Opdrachtnemer dient met name in de gevallen bedoeld in
artikel 31 sub 1 tot en met 3 van de REACH-verordening een veiligheidsinformatieblad
voor de goederen te verstrekken, in de taal van het land van de eindbestemming. Voorts
garandeert opdrachtnemer dat alle stoffen in de aan opdrachtgever geleverde goederen
voldoen aan de REACH-verordening en geschikt zijn voor het door opdrachtgever
opgegeven beoogde gebruik van de goederen en dat de stoffen correct en rechtsgeldig
gepreregistreerd/geregistreerd of formeel goedgekeurd zijn, voor zover geen
uitzonderingen voor die verplichtingen gelden. Indien de door opdrachtnemer te leveren
goederen andere stoffen of goederen bevatten die op grond van internationale
regelgeving als gevaarlijk moeten worden aangemerkt, zal opdrachtnemer opdrachtgever
daarvan uiterlijk ten tijde van de orderbevestiging op de overeengekomen wijze in kennis
stellen.
19. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter is de rechter in de plaats van vestiging van de AEG Power Solutionsonderneming die de betreffende order plaatst.
20. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het recht van het land van vestiging van de AEG Power
Solutions-onderneming die de betreffende order plaatst van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag d.d. 11 april 1980 (CISG) is uitgesloten.
21. Geldigheid
Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig blijkt te zijn, wordt de
geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.
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