MELSPRING INTERNATIONAL B.V., VELP
Algemene Inkoopvoorwaarden

1.

Algemeen

1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Melspring
goederen van welke aard ook van de leverancier betrekt,
tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Eventuele verkoop- of andere voorwaarden van de leveranciers zijn niet van toepassing, tenzij deze
door Melspring uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.

Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Melspring en de leverancier komt
eerst tot stand, indien door Melspring een schriftelijke
inkooporder bij de leverancier wordt geplaatst en deze
inkooporder schriftelijk door de leverancier wordt bevestigd.
3.

Betaling

3.1 Melspring zal de koopprijs der goederen binnen de in de
inkooporder genoemde betalingstermijn voldoen, of, ingeval
de levering wordt uitgesteld, binnen de overeengekomen
betalingstermijn, te rekenen vanaf de datum waarop de
goederen daadwerkelijk worden afgeleverd, onverminderd
haar recht haar betalingsverplichting op te schorten in de in
de Nederlandse wetgeving genoemde gevallen.

6.3 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 goederen blijken niet te
voldoen aan de uit hoofde van de inkooporder of anderszins
daaraan te stellen eisen.
7.

7.2 De leverancier is verantwoordelijk voor de richtige naleving
van nationale, internationale of supranationale regels met
betrekking tot de verpakking en, zo de leverancier daarvoor
zorgdraagt, tot het vervoer van de goederen.
7.3 Melspring is gerechtigd de goederen te weigeren, indien
door leverancier is gehandeld in strijd met het in de leden
1 en 2 van dit artikel bepaalde.
8.

4.

Wijzigingen in overeenkomst

4.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van
kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
4.2 Wijzigingen, die leiden tot hogere kosten aan de zijde van de
leverancier zullen slechts leiden tot een verhoging van de
prijs voor de bestelde goederen, indien zulks uitdrukkelijk
schriftelijk wordt overeengekomen.
5.

Garantie van kwaliteit en hoedanigheid goederen

5.1 Met inachtneming van hetgeen overigens in de in artikel 2
bedoelde inkooporder is bepaald, dienen de te leveren
goederen
a) met betrekking tot de hoeveelheid, de productomschrijving, de kwaliteit, de oorsprong, de verpakking en de aangebrachte merken, volstrekt in overeenstemming te zijn
met hetgeen in de inkooporder is gesteld;
b) indien door de leverancier aan Melspring op monster
wordt verkocht, in alle opzichten gelijk te zijn aan deze
monsters;
c) geschikt te zijn en wettelijk te zijn toegelaten voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn, indien dit doel aan de
leverancier is medegedeeld, of logischerwijze voortvloeit
uit de aard van het product.
6.

Recht van inspectie

6.1 Melspring heeft het recht om bij de afscheiding van de
goederen, 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
de leverancier hieromtrent informeren. Leverancier zal
Melspring alsdan tijdig bericht zenden waar en wanneer een
en ander plaatsvindt, teneinde Melspring in de gelegenheid
te stellen hierbij aanwezig te zijn.
6.2 Melspring heeft eveneens het recht de goederen tijdens de
fabricage, bewerking en opslag te (doen) inspecteren. Indien
Melspring van dit recht gebruik wenst te maken zal zij de
leverancier hieromtrent informeren, in welk geval de
leverancier voor zodanige faciliteiten zal zorgdragen als
daarvoor door Melspring noodzakelijk worden geacht.

Verpakking en vervoer

7.1 Met inachtneming van het daaromtrent eventueel in de
inkooporder bepaalde draagt de leverancier er zorg voor, dat
de goederen deugdelijk zijn verpakt en beveiligd en, als de
leverancier voor het vervoer zorgdraagt, op een zodanige
wijze worden vervoerd, dat zij hun bestemming in goede
staat bereiken en aldaar veilig kunnen worden gelost.

Levering

8.1 De levering geschiedt franco inclusief rechten (DDP,
overeenkomstig de meest recente versie van de ICC
Incoterms), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, in welk geval aansluiting zal worden gezocht
bij de in het (internationale) handelsverkeer gebruikelijke
ICC Incoterms (meest recente versie).
8.2 Wanneer Melspring door bijzondere omstandigheden niet in
de gelegenheid is de goederen op het afgesproken tijdstip
van leverancier af te nemen, zal de leverancier op verzoek
van Melspring de levering uitstellen, voor een door
Melspring te bepalen redelijke termijn.
De leverancier is in dat geval verplicht de goederen te
bewaren, te beveiligen en alle redelijke maatregelen te
treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij
aan Melspring zijn geleverd.
8.3 Melspring verplicht zich in dat geval, vanaf de in de
inkooporder genoemde leveringsdatum, dan wel, indien de
goederen eerst later beschikbaar komen, vanaf dat moment
tot het moment waarop de goederen van de leverancier
worden afgenomen, de opslagkosten, tot ten hoogste het in
de branche gebruikelijke tarief, aan de leverancier te
voldoen.
8.4 De leverancier dient conform de overeengekomen
leveringstermijn te leveren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen. De leverancier is verplicht Melspring
onverwijld te informeren wanneer hij weet of verwacht, dat
de goederen niet of niet op tijd geleverd kunnen worden. De
door Melspring geleden schade als gevolg van te late
levering zal door leverancier worden vergoed.
9.

Eigendom

9.1 De eigendom van de goederen gaat op Melspring over bij
levering.
9.2 Wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming met de inkooporder van Melspring worden
geleverd, dan wel leverancier anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Melspring gerechtigd de goederen of
een gedeelte daarvan te weigeren, in welk geval de goederen of het betreffende gedeelte worden (wordt) geacht te
allen tijde eigendom en voor risico van leverancier gebleven
te zijn.

Melspring is in dat geval tevens gerechtigd de goederen of
het betreffende gedeelte zonder voorafgaande aankondiging
voor rekening en risico van leverancier aan leverancier te
retourneren. Met het weigeren van de goederen door
Melspring vervalt elke gerelateerde betalingsverplichting.
Indien er sprake is van een aanbetaling zal leverancier direct
het reeds betaalde terugstorten.
10. Tekortkoming
10.1 Indien de leverancier niet voldoet aan enige verplichting uit
de inkooporder voortvloeiende of anderszins op hem
rustende verplichting, alsmede in geval van faillissement,
(voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie
van het bedrijf van leverancier wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Melspring
onverminderd haar recht op schadeloosstelling te harer
keuze het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of nakoming te
verlangen.
10.2 Indien Melspring de overeenkomst in zijn geheel ontbindt,
zal zij de inmiddels door leverancier geleverde goederen
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.
10.3 Indien Melspring verkiest de door leverancier geleverde
goederen geheel of gedeeltelijk te behouden, zal zij daarvoor aan leverancier een redelijk gedeelte van de koopprijs
voldoen.
10.4 Indien Melspring nakoming van de overeenkomst verlangt,
is leverancier verplicht alsnog voor levering van de goederen
zorg te dragen, of, ter keuze van Melspring, de door
Melspring geweigerde goederen voor zijn rekening te
vervangen.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier zal Melspring volledig schadeloosstellen voor
alle schade aan goederen of personen, die voor Melspring,
haar personeel of voor haar afnemers mocht ontstaan uit of
tengevolge van een handelen of nalaten, voor zover dit is
te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van
onrechtmatige daad van leverancier, diens personeel of van
andere personen door leverancier bij de uitvoering van de
order betrokken.
11.2 Leverancier zal Melspring geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het
eerste lid bedoeld.

12.2 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 bedrijfsstoornissen, hetzij bij leverancier, hetzij bij zijn leveranciers
van goederen en diensten, transportstoringen, vertraging of
uitblijven van leveringen door zijn leveranciers, alsmede het
niet verkrijgen van de eventuele van overheidswege
voorgeschreven vergunningen.
13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Leverancier zal Melspring vrijwaren tegen aanspraken van
derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op
enige rechten van intellectuele en industriële eigendom,
verband houdende met de vervaardiging of het gebruik van
de geleverde goederen.
14. Geheimhouding
14.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle
gegevens, inlichtingen en know-how, die hem in het kader
van de overeenkomst ter kennis komen en is ter verzekering
daarvan gehouden daartoe geëigende maatregelen te nemen. Tevens is leverancier verplicht betrokken werknemers
en eventuele derden eenzelfde geheimhoudingsplicht op te
leggen.
15. Overdracht en rechten en verplichtingen
15.1 Leverancier is zonder schriftelijke toestemming van
Melspring niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen,
voortvloeiende uit de met Melspring gesloten overeenkomst,
aan derden over te dragen.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de overeenkomst met de leverancier en deze algemene
inkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Toepasselijkheid van de eenvormige wet inzake de
internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het
Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of
Goods 1980) is uitgesloten.
16.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst met de leverancier en/of deze algemene
inkoopvoorwaarden, 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 gedragsregels bevoegd
zijn.
17. Depot algemene voorwaarden

12. Overmacht
12.1 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.

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn op 08-01-2004 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

