ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN
MELSPRING INTERNATIONAL B.V.
versie: oktober 2018 bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 09131564
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Toepasselijkheid en definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zullen de
navolgende termen en uitdrukkingen de navolgende betekenis
hebben. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm
een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder
mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa:
BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
Dagen: kalenderdag(en).
Leverancier: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee
Melspring een Overeenkomst wil aangaan respectievelijk is
aangegaan;
Levering: één of meer Producten, indien deze uit zaken
bestaan, in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht
brengen van Melspring door Leverancier en/of indien de
Producten uit diensten of werkzaamheden bestaan, het
verrichten van deze diensten of werkzaamheden, conform
artikel 8 van deze Voorwaarden;
Melspring: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Melspring International B.V., statutair
gevestigd en kantoorhoudende te Velp en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09131564;
Offerte: een Schriftelijk aanbod om tegen bepaalde condities
een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;
Order: de Schriftelijke Opdracht tot Levering van Producten
en/of het accepteren van de Offerte van Leverancier door
Melspring;
Overeenkomst: een Overeenkomst tussen Melspring en een
Leverancier ter zake van de inkoop van Producten door, het
leveren van diensten aan of het verrichten van werkzaamheden
ten behoeve van Melspring, elke wijziging daarvan of
aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Product: alle zaken en/of werkzaamheden en/of diensten die
aan Melspring worden geleverd in de breedste zin des woords;
Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen
elektronische correspondentie.
Op alle aanbiedingen aan, Orders van en Overeenkomsten met
Melspring zijn deze Voorwaarden van toepassing.
Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze
Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover
deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Melspring zijn
overeengekomen dan wel Schriftelijk door Melspring zijn
bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig
in stand.
Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze
Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een
bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de
overige bepalingen.
De toepasselijkheid van eventuele algemene (verkoop-) of
andere voorwaarden van Leverancier hoe dan ook genaamd,
wordt door Melspring uitdrukkelijk afgewezen.
Melspring is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de
Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Voorwaarden
zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de
gewijzigde Voorwaarden door Melspring aan Leverancier zijn
toegezonden.
Totstandkoming Overeenkomst
De aanvraag van een Offerte door Melspring is vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders door Melspring aangegeven. Door
Melspring aan Leverancier verstrekte forecasts ten behoeve van
Offertes zijn nimmer bindend.
Offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en andere verklaringen
van Leverancier worden geacht kosteloos te zijn uitgebracht,
bindend en niet herroepbaar te zijn. Leverancier staat in voor de
juistheid en volledigheid van zulke offertes, aanbiedingen,
prijsopgaven en andere verklaringen.
Een Overeenkomst komt tot stand
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indien en voor zover Leverancier een door
Melspring geplaatste Order binnen zeven (7)
Dagen na de verzending van de Order aanvaardt
waarbij het tijdstip van verzenden van de Order
bepalend is of een begin heeft gemaakt met de
uitvoering van de Order; of
indien en voor zover de Offerte van Leverancier
door middel van een schriftelijke Order door
Melspring wordt bevestigd, waarbij het tijdstip van
het verzenden van de Order bepalend is.
De inhoud en tekst van de Order van Melspring is leidend en
geldt als de inhoud van de Overeenkomst. Indien en voor zover
Leverancier op enigerlei wijze - en in welke vorm dan ook wijzigingen in de Order of opdrachtbevestiging heeft
aangebracht en/of aantekeningen en/of opmerkingen daarop
heeft gemaakt, worden deze geacht geen onderdeel uit te maken
van de Overeenkomst. Indien de Order afwijkt van de Offerte
komt de Overeenkomst gezien het voorgaande overeenkomstig
de Order tot stand, tenzij Leverancier hiertegen binnen vijf (5)
Dagen Schriftelijk bezwaar maakt. In geval van gedeeltelijke
aanvaarding van een Offerte komt een Overeenkomst tot stand
voor het aanvaarde deel van de Offerte tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Indien geen Overeenkomst tot stand komt is Melspring niet
gehouden tot het vergoeden van enige kosten aan Leverancier.
Voorbereidingshandelingen of reeds geleverde prestaties door
Leverancier zonder dat een Overeenkomst rechtsgeldig tot stand
komt, geschieden voor rekening en risico van Leverancier en
verplichten Melspring niet tot het doen van enige betaling.
Vergoedingen ter zake van Producten die niet in de
Overeenkomst staan vermeld dan wel zijn opgenomen, kunnen
alleen bij Melspring in rekening worden gebracht indien
Melspring ter zake daarvan een aanvullende Schriftelijke
Overeenkomst met Leverancier is aangegaan.
Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn,
indien zij Schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Leverancier staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door haar verstrekte gegevens, tekeningen, specificaties,
monsters, documentatie en overige informatie, tenzij de
onjuistheid en/of onvolledigheid voor Melspring evident was.
Melspring kan een Order, zonder dat Melspring tot enige
schadevergoeding is gehouden, te allen tijde intrekken zolang
geen ondertekende opdrachtbevestiging door Melspring van
Leverancier is ontvangen.
Prijzen
De in de Overeenkomst vermelde prijzen en/of prijsstructuur
zijn vast en zullen niet door Leverancier ten nadele van
Melspring worden gewijzigd.
De prijzen zijn gebaseerd op de in artikel 8 vastgelegde levering
DDP (Delivered Duty Paid) en zijn inclusief: kosten voor
verzending, invoer, keuring van de Producten, emballage,
transport, laden en lossen, verzekeringen, rechten en overige
heffingen en alle overige verhogende kosten. Eventuele
(verhogende) kosten die het gevolg zijn van (doch niet beperkt
tot) (i) een niet-behoorlijke registratie (in Nederland of
daarbuiten) van Leverancier wat betreft omzetbelasting of (ii)
het door Leverancier verstrekken van onjuiste (Product)informatie zijn voor rekening en risico van Leverancier en
Leverancier vrijwaart Melspring voor aanspraken van derden in
verband met dergelijke kosten.
De overeengekomen prijzen luiden in de valuta die op de Order
of Overeenkomst staat vermeld en zijn exclusief
omzetbelasting.
Betaling
Betaling zal ter vrije keuze van Melspring plaatsvinden
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binnen zestig (60) dagen nadat Melspring ter zake
van de Producten van Leverancier een factuur heeft
ontvangen; of
binnen zestig (60) dagen nadat de Producten door
Leverancier zijn geleverd en door Melspring zijn
goedgekeurd en/of Leverancier haar verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst anderszins
volledig is nagekomen.
In afwijking van artikel 6:119a BW bestaat de
schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de
voldoening van een geldsom, uit de wettelijke rente over die
som, zoals bedoeld in artikel 6:119 BW over de tijd dat
Melspring met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
De facturen dienen compleet te zijn. Op de facturen dienen in
ieder geval het ordernummer, de leverdatum, alsmede het/de
artikelnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en) van de
Producten vermeld te staan. Indien een factuur niet compleet is,
mag deze door Melspring worden geretourneerd en gaat de in
artikel 4.1. genoemde betalingstermijn niet lopen.
(Gedeeltelijke) betaling door Melspring houdt geen acceptatie
van de prestatie van Leverancier in. Evenmin kwalificeert een
(gedeeltelijke) betaling door Melspring als erkenning van de
vordering van Leverancier.
Betalingen door Melspring strekken eerst tot vermindering van
de hoofdsom, dan tot vermindering van de rente en vervolgens
tot vermindering van overige kosten.
Melspring zal op geen enkele wijze zekerheid stellen dan wel
een voorschot betalen.
Melspring heeft het recht haar betalingsverplichting op te
schorten in de in de Nederlandse wet genoemde gevallen.
Melspring is bovendien te allen tijde en derhalve dus ook buiten
de in de wet geregelde gevallen gerechtigd eventuele
betalingen, kosten, schades en/of rente die Leverancier aan
Melspring verschuldigd is en/of zal zijn, met betaling(en) aan
Leverancier te verrekenen.
Leverancier heeft geen recht op inhouding, aftrek of
verrekening, uit welken hoofde ook, terwijl Leverancier
evenmin het recht toekomt haar betalingsverplichtingen jegens
Melspring op te schorten. Leverancier doet bovendien (bij
voorbaat) afstand van enig retentierecht dat jegens Melspring
geldend gemaakt zou kunnen worden.
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Garantie van kwaliteit en hoedanigheid Producten
Leverancier garandeert dat de geleverde Producten gedurende
een termijn van binnen vijf (5) jaar na inontvangstneming:
a. geschikt zijn en wettelijk zijn toegelaten voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn;
b. wat betreft de productomschrijving, de kwaliteit, de
oorsprong, de verpakking en de aangebrachte merken
in volledige overeenstemming zijn met de toegezegde
eigenschappen dan wel met de door Melspring
verstrekte specificaties, tekeningen en/of monsters en
de in de Overeenkomst opgenomen eisen;
c. indien door Leverancier aan Melspring op monster wordt
verkocht, in alle opzichten gelijk zijn aan deze
monsters;
d. voldoen aan de hoogste geldende nationale, Europese en
internationale wettelijke vereisten en overige
veiligheidsvoorschriften;
e. voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche
geldende veiligheids-, gezondheids-, milieu- en
kwaliteitsnormen;
f. met goed vakmanschap zijn gefabriceerd;
g. vrij zijn van gebreken.
Leverancier garandeert dat de hoeveelheid/aantallen geleverde
Producten in overeenstemming zijn met de Order, met dien
verstande dat (i) in het geval er te weinig wordt geleverd
Leverancier verplicht is de ontbrekende hoeveelheid na te
leveren en (ii) in het geval er te veel wordt geleverd Melspring
naar eigen keuze de te veel geleverde Producten niet accepteert
– in welk geval Leverancier verplicht is op kosten van
Leverancier het te veel geleverde onverwijld retour te nemen –
of de te veel geleverde Producten accepteert – in welk geval aan
Melspring ten aanzien van de desbetreffende Order (en
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Overeenkomst) een betalingskorting van twee procent (2%)
wordt verleend.
Indien de Producten niet blijken te voldoen aan de eisen zoals
omschreven in dit artikel kan Melspring:
a. verlangen dat Leverancier voor zijn rekening en risico
vervangende Producten levert, dan wel zorg draagt
voor herstel;
b. voor rekening en risico van Leverancier herstel dan wel
vervanging van de Producten door een derde
bewerkstelligen;
c. de Producten voor rekening en risico van Leverancier
retourneren, al dan niet door Leverancier zelf uit te
voeren en kan Melspring verlangen dat eventueel
reeds door Melspring gedane betalingen aan
Melspring worden gerestitueerd;
d. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden
te zijn;
Alle voornoemde maatregelen kan Melspring instellen
onverminderd de overige rechten die Melspring ter zake kan
uitoefenen.
Indien Melspring conform artikel 5.3.a verlangt dat Leverancier
voor zijn rekening en risico vervangende Producten levert dan
wel zorg draagt voor herstel, begint voor de vervangen/herstelde
(onderdelen van) Producten een nieuwe garantieperiode als
bedoeld in artikel 5.1.
Indien wordt overgegaan tot een Product-recall zijn alle daaraan
verbonden kosten voor rekening van Leverancier en stelt
Leverancier Melspring schadeloos voor alle schade/kosten die
zij als gevolg van de recall lijdt.
Recht van inspectie
Melspring heeft het recht om bij de afscheiding van de
Producten, de weging, telling, meting of monstername aanwezig
te zijn of zich daarbij te doen vertegenwoordigen. Indien
Melspring van dit recht gebruik wenst te maken zal zij
Leverancier hieromtrent informeren. Leverancier zal Melspring
alsdan tijdig berichten waar en wanneer een en ander
plaatsvindt, teneinde Melspring in de gelegenheid te stellen
hierbij aanwezig te zijn.
Leverancier zal Melspring steeds zijn volledige medewerking
verlenen om het haar in artikel 6.1 vastgelegde recht te kunnen
uitoefenen.
Na afkeuring van geleverde Producten zal Melspring ter harer
keuze haar rechten zoals vastgelegd in artikel 5.3 uitoefenen.
Melspring heeft het recht de Producten tijdens de fabricage,
bewerking en opslag te (doen) inspecteren. Indien Melspring
van dit recht gebruik wenst te maken zal zij Leverancier
hieromtrent informeren, in welk geval Leverancier voor
zodanige faciliteiten zal zorgdragen als daarvoor door
Melspring noodzakelijk worden geacht.
Het al dan niet gebruik maken van de rechten, als omschreven
in dit artikel, beïnvloedt op geen enkele wijze de rechten en
bevoegdheden van Melspring jegens Leverancier, voor het
geval de Producten niet blijken te voldoen aan de uit hoofde
van de Overeenkomst of anderszins daaraan te stellen eisen.
Verpakking, vervoer en milieu
Met inachtneming van het eventueel daaromtrent in de
Opdracht bepaalde, draagt Leverancier er zorg voor, dat de
Producten deugdelijk en milieuvriendelijk zijn verpakt en
beveiligd. Indien Leverancier voor het vervoer zorgdraagt, zal
deze er voor instaan dat de Producten op een zodanige wijze
worden vervoerd, dat zij hun bestemming in goede staat
bereiken en aldaar veilig kunnen worden gelost en opgeslagen.
Leverancier is verantwoordelijk voor naleving van de nationale,
internationale en supranationale regelgeving inzake verpakking
en vervoer. Indien er van een Product of de verpakking
veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient Leverancier deze
bladen uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het moment van
Levering aan Melspring ter hand te stellen en een exemplaar
met de Producten (mee) te leveren. Melspring, of een door haar
daartoe aangewezen derde, is bevoegd de Producten niet in
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ontvangst te nemen indien niet aan voorgaande regelgeving is
voldaan.
Eventuele wijzigingen met betrekking tot de verpakkingen en/of
het transport van de Producten dienen ten minste drie (3)
maanden voordat deze wijzigingen operationeel worden ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan Melspring.
Indien Leverancier gebruik maakt van leenemballage dient dit
afzonderlijk op de vrachtbrief te worden vermeld.
Leenemballage zal voor rekening en risico van Leverancier door
Melspring aan Leverancier worden geretourneerd.
De verpakking die afwijkt van de gebruikelijke standaard blijft
eigendom van Leverancier en zal op eerste verzoek van
Melspring door Leverancier worden teruggenomen. Indien
Leverancier aan dit verzoek geen gehoor geeft, heeft Melspring
het recht de verpakking voor rekening en risico aan Leverancier
te retourneren. Bij verpakkingen, voor zover deze onder de
categorie chemisch afval vallen, zal Leverancier aangeven op
welke wijze deze verpakking door of namens Leverancier wordt
teruggehaald. Melspring bepaalt of de verpakking afwijkt van
de gebruikelijke standaard en Leverancier conformeert zich in
deze aan het oordeel van Melspring.
Levering
Levering aan Melspring geschiedt DDP (Delivered Duty Paid)
overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms op de
door Melspring in de Overeenkomst aangegeven locatie(s).
Leverancier dient conform de in de Overeenkomst
overeengekomen
leveringstermijn
te
leveren.
De
overeengekomen leveringstermijn betreft een fatale termijn.
Wanneer Melspring niet in de gelegenheid is de Producten op
het afgesproken tijdstip van Leverancier af te nemen, zal
Leverancier op verzoek van Melspring de Levering kosteloos
uitstellen, voor een door Melspring te bepalen redelijke termijn.
Leverancier is in dat geval verplicht de Producten te bewaren, te
beveiligen, te verzekeren en alle redelijke maatregelen te treffen
om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij aan
Melspring zijn geleverd.
Leverancier is verplicht Melspring onverwijld te informeren
wanneer hij weet of verwacht, dat de Producten niet of niet op
tijd geleverd kunnen worden onder opgave van redenen en de
vermoedelijke duur van de vertraging. Het voorgaande laat alle
rechten van Melspring, waaronder het recht de Overeenkomst te
ontbinden onverlet. De door Melspring geleden schade als
gevolg van te late levering zal door Leverancier worden
vergoed.
In geval van overschrijding van een overeengekomen
leveringstermijn verbeurt Leverancier voor iedere dag van
overschrijding een direct opeisbare vertragingsboete van één (1)
procent van de totale waarde van de Order, met een minimum
van EUR 1.000,-, zonder enige verplichting aan de zijde van
Melspring om bewijs van enig nadeel te leveren en
onverminderd haar overige rechten met betrekking tot
overschrijding van de artikel 8.2 bedoelde fatale termijn,
waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om nakoming en/of
schadevergoeding te vorderen.
Eigendom en risico
Onverminderd het in artikel 8 van deze Voorwaarden bepaalde
gaat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Producten
over op Melspring op het moment van inontvangstneming van
de Producten door Melspring of een door haar daartoe
aangewezen derde. Deze eigendomsoverdracht laat onverlet het
recht van Melspring om na de inontvangstneming van de
Producten, de Producten overeenkomstig artikel 5 en 6 (af) te
keuren. De inontvangstneming en de eigendomsoverdracht
houdt aldus geen acceptatie van de aantallen en de kwaliteit van
de geleverde Producten in.
Het is Leverancier niet toegestaan onder eigendomsvoorbehoud
of met enige andere voorbehouden Producten aan Melspring te
leveren. Een eventueel bedongen eigendomsvoorbehoud en/of
ander zekerheidsrecht ten aanzien van de Producten vindt alleen
toepassing indien deze door Melspring Schriftelijk is aanvaard.
In het geval van een eigendomsvoorbehoud en/of een ander
zekerheidsrecht, behoudt Melspring het recht deze Producten in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen
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zonder dat Melspring tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn.
In geval Melspring aan Leverancier zaken ter beschikking heeft
gesteld ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van
Leverancier, blijven deze eigendom van Melspring. Pas na
Schriftelijke toestemming van Melspring mag Leverancier deze
zaken veranderen en/of verwerken en/of verenigen en/of
vermengen met andere zaken.
Indien de in het vorige lid genoemde zaken worden veranderd
en/of verwerkt, verenigd of vermengd met zaken die
Leverancier, dan wel derden in eigendom toebehoren, wordt
Melspring eigenaar van de nieuwe zaken. Leverancier zal deze
zaken voor zijn rekening merken als eigendom van Melspring.
Leverancier draagt alle risico’s ten aanzien van deze zaken
zolang hij als houder van deze zaken optreedt.
Leverancier zal alle zaken die hij ontvangt van Melspring uit
hoofde van de Overeenkomst verzekeren tegen alle schade die
aan deze zaken kan worden toegebracht zolang hij als houder
van deze zaken optreedt.
Tekortkoming, opschorting en ontbinding
Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst of van andere Overeenkomsten
die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is hij van rechtswege in verzuim. In dergelijke gevallen
heeft Melspring het recht om met directe ingang, zonder nadere
ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving,
zonder dat Melspring tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel heeft
Melspring in het geval Leverancier één of enige van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere
Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt het recht om met directe ingang, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel
van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Melspring tot
enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander
onverminderd haar overige rechten.
In het geval waarin Leverancier:
in staat van faillissement wordt verklaard, wordt
toegelaten
tot
de
Wettelijke
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, zelf
verzoekt tot zijn faillissement of surseance van
betaling of toelating tot de Wettelijke
Schuldsaneringsregeling
voor
Natuurlijke
Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel
beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt
gelegd;
onder curatele wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest;
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf
of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat
tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
komt te overlijden;
enige uit kracht der wet of op grond van de
Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem
rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet
behoorlijk nakomt;
heeft Melspring het recht om met directe ingang, zonder nadere
ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke
kennisgeving, beide zonder dat Melspring tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en één en ander
onverminderd haar overige rechten.
Alle vorderingen die Melspring in de in dit artikel omschreven
gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
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Indien Melspring de Overeenkomst in zijn geheel ontbindt, zal
zij de inmiddels door Leverancier geleverde Producten voor
diens rekening en risico aan hem retourneren, onder zijn
gehoudenheid de eventueel inmiddels door Melspring geheel of
gedeeltelijk betaalde koopprijs aan haar te restitueren.
Indien Melspring verkiest de door Leverancier geleverde
Producten geheel of gedeeltelijk te behouden, zal zij daarvoor
aan Leverancier een redelijk gedeelte van de koopprijs voldoen.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Leverancier zal Melspring volledig schadeloosstellen voor alle
schade aan Producten of personen van welke aard dan ook, die
voor Melspring, haar personeel of voor haar afnemers mocht
ontstaan uit of ten gevolge van:
a. niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting uit
de Overeenkomst door Leverancier;
b. een gebrek in een door hem geleverd Product, waardoor het
niet de veiligheid biedt of eigenschappen heeft die
Melspring of derden mogen verwachten;
c. door Leverancier verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
d. enig ander handelen of nalaten van Leverancier, diens
personeel of van andere personen door Leverancier
bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken.
Leverancier zal Melspring geheel vrijwaren tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade waarvoor de Leverancier
krachtens het eerste lid aansprakelijk is en zal Melspring
volledig schadeloos stellen ter zake van deze aanspraken van
derden. Voor de toepassing van hetgeen bepaald in dit artikel
zal gelden dat medewerkers van Melspring alsmede andere
personen die werkzaam zijn voor Melspring worden aangemerkt
als derden.
Melspring is niet aansprakelijk voor schade op grond van
wanprestatie of onrechtmatige daad jegens Leverancier,
behoudens voor zover er zijdens Melspring sprake is van niet
rechtsgeldig uitsluitbare opzet of bewuste roekeloosheid.
De Leverancier staat ervoor in dat zij (i) te allen tijde, en op
eigen kosten, adequaat en afdoende verzekerd is voor alle
aansprakelijkheid welke uit hoofde van de Overeenkomst zou
kunnen ontstaan, dat (ii) zij alle
verschuldigde
verzekeringspremies tijdig heeft voldaan en (iii) dat zij deze
gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal blijven
voldoen. Op eerste verzoek van Melspring zal Leverancier
Melspring voorzien van een afschrift van de verzekeringspolis.
De aansprakelijkheid van de Leverancier zal in geen geval
worden beperkt tot de hoogte van de door de verzekeraar
gedekte schade.
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Overmacht
Indien een Leverancier door overmacht wordt verhinderd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, heeft
Melspring het recht om zonder rechterlijke tussenkomst,
harerzijds de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze.
Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door
Leverancier kan aan hem worden toegerekend en levert
mitsdien voor hem geen overmacht op, indien deze te wijten is
aan staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsuitvallen en
–stoornissen (door welke omstandigheid dan ook), hetzij bij
Leverancier, hetzij bij zijn leveranciers van Producten en
diensten,
transportstoringen,
virusaanvallen,
(externe)
netwerkproblemen, vertraging of uitblijven van leveringen door
zijn leveranciers, alsmede het niet verkrijgen van de eventuele
van overheidswege voorgeschreven vergunningen.
Industriële en intellectuele eigendom
Leverancier staat ervoor in dat de geleverde Producten geen
inbreuk maken op enige (industriële en/of intellectuele
eigendoms) rechten van derden.
Leverancier vrijwaart Melspring voor alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk op de in
het vorige lid bedoelde rechten en vergoedt Melspring alle
kosten en schades die het gevolg zijn van een dergelijke
(vermeende) inbreuk.
Indien tegen Melspring of een van Melspring ’s opdrachtgevers
een vordering wordt ingesteld, stelt Melspring Leverancier

15.
15.1.

15.2.

15.3.

daarvan in kennis en dient Leverancier voor eigen rekening alle
maatregelen te treffen om een (beweerde) aanspraak op te
heffen, waaronder zo nodig het voeren van gerechtelijke
procedures. Melspring verleent hierbij – op verzoek van
Leverancier - assistentie tegen vergoeding van de daarmee
gemoeide kosten.
De industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op de
modellen, concepten, gereedschappen en/of Producten, ter
beschikking gesteld door en/of in Opdracht van Melspring
vervaardigd, alsmede de onder 9.4 en 9.5 van deze
Voorwaarden genoemde zaken, behoren te allen tijde toe aan
Melspring.
Hulpmiddelen
Alle hulpmiddelen, waaronder in ieder geval worden begrepen maar niet beperkt tot - tekeningen, recepten, ontwerpen, en
monsters, die door Melspring voor de uitvoering van de
werkzaamheden aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld,
worden franco toegezonden en blijven onder alle
omstandigheden Melsprings eigendom.
De bepalingen uit het voorgaande lid gelden eveneens voor die
hulpmiddelen, die Leverancier speciaal in het kader van de
Overeenkomst heeft gemaakt en/of heeft laten maken. Schade
aan deze hulpmiddelen komt voor rekening van Leverancier.
Alle hulpmiddelen - met alle daarvan vervaardigde kopieën dienen direct na afloop van de fabricage aan Melspring ter
beschikking te worden gesteld dan wel aan Melspring te worden
geretourneerd.
Zolang de hulpmiddelen - voor de uitvoering van de
Overeenkomst - onder de berusting van Leverancier blijven,
zullen deze worden voorzien van een kenmerk dat aangeeft dat
deze eigendom zijn van Melspring.
Leverancier zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts
gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst en deze niet
aan derden tonen, tenzij Melspring hier vooraf uitdrukkelijk
Schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
Leverancier zal de hulpmiddelen voor eigen rekening en risico
beheren, als goed huisvader hier het beheer over voeren en
adequaat verzekeren.
Indien bij of ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd op
hulpmiddelen welke eigendom zijn of kunnen zijn van
Melspring, is Leverancier verplicht terstond Melspring van dat
beslag in kennis te stellen en de beslaglegger te informeren dat
deze hulpmiddelen eigendom zijn of kunnen zijn van Melspring
en voorts al datgene te verrichten wat in zijn vermogen ligt om
het beslag ongedaan te maken.
Leverancier verplicht zich tot het ondertekenen van alle
verklaringen ten aanzien van het hulpmiddel welke Melspring
wenselijk acht.
Geheimhouding
Alle persoonsgegevens, gegevens die tot leveranciers en/of
klanten van Melspring herleidbaar zijn, werkwijzen van
Melspring, bedrijfsgegevens, modellen, ontwerpgegevens,
tekeningen en andere documenten die Melspring aan
Leverancier ter beschikking stelt, evenals de knowhow waarvan
Leverancier via Melspring kennis heeft genomen, zijn
vertrouwelijk en zullen niet door Leverancier gebruikt worden
voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de
Overeenkomst met Melspring voortvloeiende verplichtingen.
Leverancier dient alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen
en andere documenten die Melspring aan Leverancier ter
beschikking heeft gegeven, zodra de Overeenkomst eindigt,
wordt beëindigd of niet tot stand komt, onverwijld aan
Melspring te retourneren.
Alle zoals in dit artikel bedoelde informatie zal door
Leverancier niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd,
tenzij na verkregen Schriftelijke toestemming van Melspring.
Leverancier is gehouden daartoe geëigende maatregelen te
treffen. Verder staat Leverancier er voor in dat zijn (ingeleend)
personeel alsmede door haar ingeschakelde derden en door
hen (ingeleend) personeel, de onder lid 1 bedoelde informatie
eveneens geheim houdt en uitsluitend gebruikt ter uitvoering
van de Overeenkomst.
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Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst,
technische gegevens en/of documentatie aan derden kenbaar
dient te maken, verplicht hij - nadat hij daarvoor Schriftelijk
toestemming van Melspring heeft verkregen – zich deze
derde(n) eenzelfde geheimhoudingsplicht als in dit artikel
bedoeld op te leggen.
Indien Leverancier één of meer bepalingen uit dit artikel
overtreedt, verbeurt hij direct per overtreding, zonder dat een
nadere ingebrekestelling vereist is, een door Melspring direct
opeisbare boete van EUR 25.000,-, een en ander onverminderd
het recht van Melspring om volledige schadevergoeding te
vorderen.
Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Melspring
is het Leverancier niet toegestaan één of meer rechten en/of
verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan derden.
Leverancier zal de uitvoering van de verplichtingen uit de
Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden
uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Melspring en zal Melspring vrijwaren voor elke
aansprakelijkheid inzake de wet ketenaansprakelijkheid.
De toestemming van Melspring om één of meer verplichtingen
uit de Overeenkomst aan derden uit te besteden, ontslaat
Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
Onder alle omstandigheden blijft Leverancier dan ook
aansprakelijk voor de tussen Melspring en Leverancier tot stand
gekomen Overeenkomst.
Indien Leverancier één of meer bepalingen uit dit artikel
overtreedt, verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is, een door Melspring direct opeisbare
boete van EUR 25.000,-, onverminderd het recht van Melspring
om volledige schadevergoeding te vorderen.
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Verwerking van persoonsgegevens
Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
persoonsgegevens verwerkt (zoals de contactgegevens van
leveranciers en afnemers). Melspring zal in dat kader en op
grond
van
toepasselijke
privacywetgeving
als
verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt. Op de
verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van
Melspring van toepassing. In het privacy statement is meer
informatie te vinden over de verwerkingen door Melspring. Het
privacy statement van Melspring kan worden nagelezen op de
website van Melspring, te weten www.melspring.nl.
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Overig
Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het
Engels, het Duits en het Frans. In geval van een verschil in
betekenis is de Nederlandse tekst bepalend.
Op een Overeenkomst tussen Melspring en Leverancier en deze
Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on
International Sales of Goods 1980) is uitgesloten.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst met de Leverancier en/of deze Voorwaarden
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem,
met dien verstande dat Melspring het recht heeft vorderingen
tegen de Leverancier aanhangig te maken bij andere rechterlijke
colleges, die op grond van nationale of internationale rechts- en
verdragsregels bevoegd zijn.
***
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