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ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN VAN VOSSLOH COGIFER KLOOS B.V. 
 

1-Toepasselijkheid:  

Deze Algemene Inkoop Voorwaarden (“de Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, inkoopopdrachten, opdrachtbevestigingen, 

overeenkomsten en alle overige documenten die op welke wijze dan ook betrekking hebben op door Vossloh Cogifer Kloos B.V. (“VCK”) in te kopen 

goederen en/of diensten (hierna: “de Producten”), al dan niet (nader) gedefinieerd en/of gespecificeerd in door VCK aan de verkoper van die Producten 

verstrekte informatie. Voornoemde verkoper alsook iedere (andere) wederpartij van VCK bij de hiervoor omschreven offertes, inkoopopdrachten, 

opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en overige documenten zullen in het kader van deze Algemene voorwaarden als “de Verkoper” worden aangeduid. 
 

2-Totstandkoming Opdracht:  

1. Een inkoopopdracht van VCK (hierna: “de Opdracht”) bestaat uit de navolgende documenten: (i) een inkooporder van VCK; (ii) Productspecificaties, 

indien van toepassing, welke door VCK aan de Verkoper zijn gegeven in verband met een inkooporder van VCK, (iii) deze Algemene voorwaarden, en 

(iv) de in artikel 3 lid 6 van deze Algemene voorwaarden bedoelde Code of Conduct van Vossloh. Bij strijdigheid tussen de inhoud van voornoemde 

documenten, geldt de hiervoor genoemde rangorde. 

2. Eventuele aanvullende of andere documentatie en/of (algemene) voorwaarden die zijn of worden voorgesteld door de Verkoper met betrekking tot de 

Opdracht in offertes, kennisgevingen, bevestigingen, facturen of in andere documenten verstrekt door Verkoper aan VCK in verband met de Opdracht, 

zijn onaanvaardbaar voor VCK en worden hierbij op voorhand uitdrukkelijk afgewezen en maken zodoende ook geen deel uit van de Opdracht, tenzij 

VCK de Verkoper ter zake uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht. 

 

3-Algemene verplichtingen van Verkoper:  

1. De Verkoper is gehouden om VCK, voor rekening en risico van de Verkoper, tijdens de uitvoering van de Opdracht volledig op de hoogte te houden van 

de voortgang daarvan.  

2. De Verkoper garandeert te beschikken over alle benodigde informatie, vergunningen, apparatuur, tools en overige zaken die noodzakelijk zijn voor het 

adequaat uitvoeren van de Opdracht alsook over een voldoende aantal gekwalificeerde personeelsleden om de uitvoering van de Opdracht correct en 

binnen het daarvoor met VCK overeengekomen tijdschema te waarborgen. Mocht er sprake zijn van onjuistheden in de door VCK verstrekte informatie 

en/of anderszins in de Opdracht, dan is de Verkoper gehouden dit terstond na ontdekking daarvan schriftelijk aan VCK te bevestigen. 

3. De Producten dienen te allen tijde te voldoen aan de specificaties die daaromtrent door VCK alsook opdrachtgever(s) van VCK zijn of worden gesteld 

alsook aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Producten. Naast het voorgaande garandeert de Verkoper dat de Producten te 

allen tijde zullen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving alsook aan de daarop toepasselijke technische- en kwaliteitsnormen (zoals 

bijvoorbeeld: ISO 9001:2000 en ISO 14001:2004, OHSAS 18001 gezondheids- en veiligheidscertificering).  

4. De Verkoper is gehouden om gelijktijdig met elke levering van Producten aan VCK een certificaat te verstrekken waarin onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk wordt verklaard dat de Producten in overeenstemming zijn met de hiervoor bedoelde specificaties van VCK en diens opdrachtgever(s) 

en met de  toepasselijke wet- en regelgeving.  

5. De Verkoper is gehouden de Producten te ontwerpen, vervaardigen, testen en leveren conform de daaromtrent door VCK en diens opdrachtgever(s) te 

verwachten kwaliteit en specificaties in de hoeveelheid zoals overeengekomen en vastgelegd in de Opdracht. 

6. De Verkoper is gehouden om wet- en regelgeving toepasselijk in de landen waarin Verkoper actief is in het kader van “anti-bribery” en “anti-corruption” 
strikt na te leven en de “Code of Conduct” van Vossloh https://www.vossloh.com/documents/investor_relations_1/Corporate-

Governance/Vossloh_Code_of_Conduct_US.pdf voor de door haar ingeschakelde Verkopers na te leven. Deze “Code of Conduct” is aan deze 
Algemene voorwaarden gehecht en maakt hier integraal deel van uit . Meer in het bijzonder is de Verkoper gehouden zich volledig te onthouden van 

enige vorm van omkoping en van overtreding van mensenrechten en dient Verkoper zich te onthouden van enige vorm van kinderarbeid. Verder is 

Verkoper gehouden om op ieder moment een gezonde en veilige werkomgeving voor haar personeelsleden te waarborgen, één en ander in lijn met 

toepasselijke wet- en regelgeving in het land waar Verkoper actief is.     

 

4-Prijs:  

De aankoopprijs van de Producten (“de Prijs”) betreft de prijs zoals omschreven in de Opdracht. Tenzij anders vermeld in de Opdracht, is de Prijs een vaste 

en definitieve prijs voor de duur en volledige uitvoering van de Opdracht en mag de Prijs, om welke reden dan ook, niet (tussentijds) worden verhoogd door 

de Verkoper. De Prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen, toeslagen, heffingen, invoerrechten en omvat tevens alle kosten in verband met 

opslag, verwerking, verpakking, verzending, levering en alle andere uitgaven en kosten die Verkoper ter zake maakt of heeft gemaakt. 

 

5-Leveringsdatum:  

1. De leveringsdatum van de Producten betreft de datum zoals vermeld in de Opdracht.  

2. De uit de Opdracht volgende leveringsdatum en levertermijn betreft een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a BW.  

3. Verkoper is gehouden om VCK onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van een mogelijke overschrijding van de leveringsdatum zoals vermeld in de 

Opdracht.  

4. In geval van overschrijding van de leveringsdatum zoals vermeld in de Opdracht is VCK gerechtigd om: 

(i) met de Verkoper een nieuwe leveringsdatum overeen te komen; of 

(ii) de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aansluitend voor rekening en risico van de Verkoper vervangende Producten in te kopen bij een 

derde partij; of 

(iii) de Producten alsnog van de Verkoper af te nemen en deze middels een spoedbezorging – voor rekening en risico van de Verkoper – bij de 

Verkoper te doen ophalen en bij VCK te doen bezorgen.  

5. De Verkoper is volledig aansprakelijk voor iedere vorm van schade alsook voor alle door VCK gemaakte en te maken kosten die op welke wijze dan ook 

verband houden met of het gevolg zijn van overschrijding van de leveringsdatum zoals vervat in de Opdracht. Hiernaast verbeurt de Verkoper ten gunste 

van VCK een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van 1 % van de van de gehele Opdracht per dag voor de duur van de vertraging. Deze 

boete laat alle overige rechten van VCK – waaronder (maar niet daartoe beperkt) rechten op schadevergoeding – onverlet.  

6. VCK behoudt zich het recht voor om de Producten die ná de uit de Opdracht volgende leveringsdatum aan VCK worden geleverd te weigeren en deze 

Producten voor rekening en risico van Verkoper aan Verkoper te retourneren. VCK is gerechtigd om deelleveringen te weigeren, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

 

6-Levering en risico op verlies:  

1. Tenzij anders vermeld in de Opdracht, worden Producten DDP geleverd aan VCK, één en ander zoals bepaald in de ICC INCOTERMS 2010 op de 

productielocatie zoals aangegeven door VCK in de Opdracht.  

2. Alle risico’s in verband met de Producten gaan pas van de Verkoper over op VCK, nadat de Producten op de daarvoor met VCK overeengekomen 

https://www.vossloh.com/documents/investor_relations_1/Corporate-Governance/Vossloh_Code_of_Conduct_US.pdf
https://www.vossloh.com/documents/investor_relations_1/Corporate-Governance/Vossloh_Code_of_Conduct_US.pdf
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locatie zijn geleverd én door VCK ook uitdrukkelijk zijn geaccepteerd. 

3. Verkoper is gehouden om zelf, voor eigen rekening en risico, de Producten deugdelijk te verpakken, markeren en te verzenden naar VCK met inbegrip 

van de bij de Producten behorende documentatie en verder volgens de vereisten zoals daaraan gesteld door VCK, de betrokken vervoerders en het 

land van bestemming. 

4. Verkoper is gehouden om de Producten minimaal tot aan het moment van risico overgang zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel adequaat en voor eigen 

rekening en risico tegen verlies en/of schade te verzekeren en verzekerd te houden.  

5. Verkoper verstrekt VCK direct bij levering van de Producten een afleverbon met daarop het Opdrachtnummer, artikelnummer van de Producten, een 

beschrijving van de Producten en een specificatie van de hoeveelheid van de geleverde Producten. Verkoper zal aan VCK direct bij levering van de 

Producten ook alle overige documentatie en informatie verstrekken die noodzakelijk is voor het vaststellen van het land van herkomst van de Producten 

en/of om te voldoen aan de eisen van de oorsprongsregels van het toepasselijke land. 

 

7-Eigendomsoverdracht:  

1. Eigendomsoverdracht met betrekking tot de Producten heeft plaats op het moment van levering en aanvaarding van de Producten op het afleveradres 

zoals vermeld in de Opdracht of – in het geval zulks eerder plaatsheeft – gelijktijdig met betaling van de Prijs (of een deel daarvan) door VCK. In dat 

laatste geval blijft artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing en is Verkoper gehouden om de Producten deugdelijk te verzekeren, verzekerd te 

houden en te markeren teneinde duidelijk te maken dat de Producten tot het eigendom van VCK behoren.  

2. Verkoper staat ervoor in dat de Producten vrij zijn van beslagen, beperkte rechten en andere beperkingen c.q. rechten van derde partijen. Mocht blijken 

dat de Producten niet vrij zijn van beslagen, beperkte rechten en/of andere beperkingen c.q. rechten van derde partijen, dan is Verkoper gehouden om al 

het nodige te doen teneinde de Producten alsnog op de kortst mogelijke termijn vrij van beslagen, beperkte rechten en/of andere beperkingen c.q. 

rechten van derde partijen te krijgen en alle daarmee samenhangende schade die VCK door één en ander lijdt en alle kosten die VCK ten gevolge van 

één en ander maakt aan VCK te vergoeden.  

3. Verkoper vrijwaart VCK hierbij voor alle aanspraken van derden op grond waarvan dan ook met betrekking tot de Producten.  

 

8-Facturering en betalingen:  

1. Facturen van de Verkoper worden pas in behandeling genomen nadat deze in deugdelijke vorm door de boekhoudafdeling van VCK zijn ontvangen en 

geaccepteerd. 

2. Onder “deugdelijke vorm” zoals bedoeld in het vorige lid dient in ieder geval te worden verstaan: (i) iedere Opdracht vereist een afzonderlijke factuur; (ii) 

op iedere factuur dienen het Opdrachtnummer, de artikelnummers van de Producten weergegeven te worden alsook een exacte beschrijving en 

omschrijving van de Producten; (iii) facturen dienen te verwijzen naar het nummer en de datum van bijbehorende afleverbonnen. 

3. Facturen die niet voldoen aan de minimale vereisten zoals in lid 2 van dit artikel bedoeld, worden door VCK niet in behandeling genomen en 

geretourneerd aan de Verkoper. In dergelijke gevallen is VCK gerechtigd haar verplichting tot betaling op te schorten totdat de facturen van de Verkoper 

voldoen aan de vereisten zoals in dit artikel vervat. 

4. Tenzij anders vermeld in de Opdracht, zullen de facturen van de Verkoper, mits deze voldoen aan de vereisten zoals in dit artikel bedoeld, door VCK 

binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangst van de facturen worden voldaan. 

5. VCK is te allen tijde gerechtigd om het totaalbedrag van een factuur van de Verkoper te verrekenen met vorderingen van VCK (inclusief vorderingen van 

vennootschappen verbonden aan of behorende tot het concern van VCK) op de Verkoper en/of om zich vanwege dergelijke vorderingen ten opzichte 

van Verkoper op opschorting van haar betalingsverplichtingen te beroepen. 

6. Mocht de “verleggingsregeling BTW” op enige Opdracht van toepassing zijn, dan zal dat door Verkoper op diens factuur vermeld moeten worden. 

7. Laat VCK na verloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde betaaltermijn facturen van Verkoper onbetaald en is het bepaalde in lid 5 van dit artikel niet 

van toepassing, dan is Verkoper gehouden VCK ter zake schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn van minimaal 30 

dagen waarbinnen VCK in de gelegenheid dient te zijn het totaalbedrag van de alsdan openstaande facturen van Verkoper te voldoen. Pas na verloop 

van deze additionele termijn van minimaal 30 dagen, zullen de alsdan openstaande facturen van Verkoper opeisbaar worden en zal VCK over het 

totaalbedrag van deze openstaande facturen van Verkoper een rentevergoeding verschuldigd zijn op de voet van artikel 6:119 BW (wettelijke rente), te 

berekenen tot en met de dag van integrale betaling. Deze rentevergoeding is de enige vergoeding waar Verkoper in voorkomend geval aanspraak op 

kan maken. Verkoper doet uitdrukkelijk afstand van alle overige rechten van Verkoper vanwege niet tijdige betaling door VCK. 

 

9-Garantie:  

1. De Verkoper garandeert dat alle Producten die door de Verkoper zijn geleverd: 

a. deugdelijk zijn geproduceerd;  

b. conform de Opdracht zijn; 

c. voldoen aan de door VCK en haar opdrachtgever(s) daaraan gestelde specificaties en te stellen eisen; 

d. adequaat en met de meeste zorg zijn opgeslagen en vervoerd overeenkomstig alle daarop van toepassing zijnde specificaties zoals vervat in de 

Opdracht, toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder ook begrepen de wet- en regelgeving uit het land van vervaardiging van de Producten);  

e. voldoen aan geldende wet- en regelgeving inzake opslag, doorvoer en import/export van de Producten;  

f. met name (maar daartoe niet beperkt) voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid, het milieu en relevante 

arbeidswetgeving en geen gevaarlijke of anderszins – al dan niet bij wet – verboden (grond)stoffen bevatten; 

g. voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in het land van herkomst en het land levering en gebruik van de Producten; 

h. geschikt zijn voor het beoogde gebruik van de Producten, verkoopbaar zijn en vrij zijn van gebreken in vakmanschap en/of materiaal en geen 

ontwerp- fabricage- of gebruiksfouten hebben of anderszins niet conform de Opdracht zijn en materieel geen storing zullen opleveren in het gebruik 

volgens hun specificaties zoals vervat in de Opdracht; 

i. geen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom. 

2. De in lid 1 van dit artikel omschreven garanties worden door Verkoper gegeven voor een periode die gelijk is aan de garantieperiode zoals gesteld door 

de opdrachtgever van VCK, of, in het geval voornoemde periode korter is dan 24 maanden, voor een periode van vierentwintig (24) maanden. Deze 

garantieperiode vangt aan ná feitelijke installatie en/of in gebruik name van de Producten door de opdrachtgever van VCK.  

3. Verkoper vrijwaart VCK, haar klanten en haar eindgebruikers van de Producten hierbij tegen iedere vorm van schade (kosten daaronder inbegrepen) en 

tegen alle (overige) vorderingen die op welke wijze dan ook het gevolg zijn van een inbreuk of een beweerde inbreuk op enig recht van intellectueel 

eigendom (waaronder ook, maar daartoe niet beperkt, dient te worden verstaan: inbreuken op octrooien en/of vorderingen voor octrooiroyalty’s).  

 

10-Defecte Producten:  

1. VCK is gerechtigd om Producten te weigeren die niet in overeenstemming zijn met de eisen of specificaties zoals bepaald in de Opdracht en/of die niet 

voldoen aan de garanties en/of overige verplichtingen zoals vervat in deze Algemene voorwaarden. Dergelijke Producten worden in het navolgende 

“Defecte Producten” genoemd. 
2. Is sprake van Defecte Producten, dan is VCK gerechtigd om te allen tijde en naar haar eigen keuze: (i) de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

zonder daarbij schadeplichtig te worden en de Defecte Producten voor rekening en risico van de Verkoper aan de Verkoper retour te zenden, en (ii) bij 
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een derde partij alsnog de benodigde Producten voor rekening en risico van de Verkoper in te kopen. Heeft VCK de Prijs van de Defecte Producten al 

voldaan aan de Verkoper, dan is de Verkoper gehouden om deze Prijs integraal aan VCK terug te betalen. In geval van Defecte Producten is Verkoper 

voorts gehouden om VCK volledig schadeloos te stellen voor alle door haar vanwege de Defecte Producten geleden schade en gemaakte kosten. 

3. In geval van Defecte Producten is de Verkoper gehouden om op eerste verzoek van VCK voor rekening en risico van de Verkoper voor herstel en/of 

vervanging van de Defecte Producten zorg te dragen.  

4. VCK streeft ernaar om de Verkoper zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele Defecte Producten. De Verkoper is gehouden op 

dergelijke berichtgeving binnen achtenveertig (48) uur te reageren door verzending van een schriftelijke ontvangstbevestiging en vervolgens binnen tien 

(10) dagen na ontvangst van de berichtgeving omtrent Defecte Producten van VCK een gedetailleerde oorzaakanalyse te verstrekken aan VCK. Als de 

Verkoper, om wat voor reden dan ook, niet aan één of meer van de uit dit lid volgende verplichtingen voldoet, staat in ieder geval vast dat sprake is van 

Defecte Producten.  

 

11-Aansprakelijkheid:  

1. Behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van VCK is iedere aansprakelijkheid van VCK voor schade op grond van een Opdracht, 

order(s), offerte(s) en alle overige documenten die verband houden met of gebaseerd zijn op een Opdracht, op grond van de wet en/of op grond van 

enige andere (rechts) grond beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van VCK in een voorkomend geval uitkeert. Keert de verzekeraar van VCK, om 

wat voor reden dan ook, niets uit, dan is iedere aansprakelijkheid van VCK voor elke vorm van schade uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van VCK. 

2. Verkoper vrijwaart VCK hierbij volledig voor iedere aanspraak van derden tot betaling en/of op schadevergoeding (boetes, al dan niet opgelegd door een 

overheidsinstantie of enige aan de overheid gerelateerde partij, daaronder begrepen) en iedere overige aanspraak van derden indien en voor zover deze 

aanspraken verband houden met of voortvloeien uit een Opdracht, order(s), offerte(s) en alle overige documenten die verband houden met of gebaseerd 

zijn op een Opdracht, alsook indien voornoemde aanspraken gebaseerd zijn op de wet en/of op enige andere rechtsgrond.  

3. Onder ‘opzet en/of bewuste roekeloosheid van VCK dient in het kader van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan: opzet en/of bewuste 

roekeloosheid van VCK, van de organen van VCK en/of de met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten 

daaronder mede begrepen. 

4. Verkoper is in verzuim ten opzichte van VCK zonder de noodzaak van een schriftelijke ingebrekestelling als:  

(i) Verkoper één of meerdere garanties zoals bedoeld in deze Algemene voorwaarden schendt;  

(ii) Verkoper toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van de op de Verkoper rustende verplichtingen uit hoofde van de 

Opdracht;  

(iii) Verkoper om wat voor reden dan ook verzuimt de Producten met betrekking tot de Opdracht tijdig aan VCK te leveren of VCK redenen heeft 

om aan te nemen dat Verkoper in tijdige levering van de Producten tekort zal schieten;  

(iv) Verkoper verzuimt vooruitgang te boeken of aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen, waardoor de tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht 

in gevaar wordt gebracht (zulks ter beoordeling van VCK);  

(v) Verkoper in staat van faillissement komt te verkeren of in het geval het faillissement (al dan niet door Verkoper zelf) wordt aangevraagd;  

(vi) Verkoper haar activiteiten of een deel daarvan verkoopt aan een derde;  

(vii) Verkoper een bestuurswijziging ondergaat en/of wijziging van haar aandeelhouders, waardoor naar beoordeling van VCK, de belangen van 

VCK zijn of (kunnen) worden geschaad;  

(viii) Verkoper financiële of andere tegemoetkomingen nodig heeft van VCK om haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht na te komen. 

Nadat het verzuim van de Verkoper is ingetreden, wordt Verkoper ten opzichte van VCK schadeplichtig voor alle schade die VCK lijdt en kosten die VCK 

maakt vanwege het verzuim van de Verkoper en komen aan VCK de rechten toe zoals vervat in artikel 5 lid 4 van deze Algemene voorwaarden alsook 

zoals vervat in de wet. 

5. Is sprake van overmacht aan de zijde van de Verkoper in de zin van artikel 6:75 BW, dan is VCK gerechtigd om de Opdracht geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden of om de Verkoper een nadere termijn voor levering van de Producten te stellen, één en ander geheel ter keuze van VCK. In ieder geval 

kwalificeren een tekort in grondstoffen, stakingen, tekorten aan personeel, leveringsproblemen met leveranciers van Verkoper, energieproblemen, 

transportproblemen, productieproblemen en niet nakoming door leveranciers van Verkoper niet als overmacht aan de zijde van Verkoper. Doet een 

situatie van overmacht zich voor, dan is Verkoper gehouden VCK daarvan binnen 24 uur na het ontstaan schriftelijk op de hoogte te brengen. Ook in 

geval van overmacht is Verkoper gehouden om VCK volledig schadeloos te stellen voor wat betreft alle door VCK door of ten gevolge van de 

overmachtssituatie geleden schade en gemaakte kosten, één en ander conform de opgave van VCK daartoe. 

 

12-Verzekering:  

De Verkoper staat ervoor in dat met ingang van de datum van ondertekening van de Opdracht en tijdens de looptijd daarvan alle noodzakelijke verzekeringen 

door de Verkoper zijn afgesloten en dat de Verkoper alle dienaangaande verzekeringspolissen op orde heeft zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, de 

verzekeringspolissen die dekking bieden voor (zee)vervoer, eigendomsschade, bedrijfsonderbreking, zakelijke- en algemene aansprakelijkheid. Deze 

verzekeringspolissen dienen te zijn afgegeven door een gerenommeerde in Nederland gevestigde of in Nederland kantoor houdende 

verzekeringsmaatschappij en dienen dekking te bieden voor alle verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de Opdracht en in alle gevallen voor een 

bedrag van ten minste [€ 2.000.000 (twee miljoen euro)] per evenement. 

 

13-Eigendomsrechten:  

1. Verkoper zal de eigendommen van VCK na schriftelijke goedkeuring daarvan door VCK alleen gebruiken voor het vervaardigen van de Producten voor 

VCK en zal deze eigendommen niet gebruiken voor het leveren van producten of diensten aan een derde. Onder “eigendommen van VCK” dient  te 

worden verstaan: (i) alle eigendomsrechten met betrekking tot roerende zaken die op welke wijze dan ook verband houden met of bestemd zijn voor 

(vervaardiging van) de Producten, (ii) alle rechten van intellectueel eigendom voortvloeiende uit de Producten en materialen die bestemd zijn voor de 

vervaardiging van de Producten, (iii) door VCK aan de Verkoper verstrekte en al dan niet geheime informatie, tekeningen, berekeningen, specificaties, 

modellen en alle andere materialen en voorwerpen van VCK met betrekking tot de Producten, (iv) door VCK verstrekt of voor VCK vervaardigd 

verpakkingsmateriaal, (v) apparatuur, materialen en andere voorwerpen die tot het eigendom van VCK behoren en welke al dan niet aan de Verkoper ter 

beschikking zijn gesteld voor gebruik met betrekking tot (vervaardiging van) de Producten.  

2. De Verkoper garandeert te beschikken over alle benodigde rechten van intellectuele eigendom in verband met de vervaardiging en de verkoop van de 

Producten en garandeert dat de Producten op geen enkele wijze een inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van welke partij dan ook. Voor 

zover desalniettemin sprake is of wordt van een inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom, is Verkoper gehouden om voor eigen rekening en risico 

het inbreuk makende deel van de Producten te wijzigen of te vervangen, onder de voorwaarde dat een dergelijke wijziging of vervanging de werking of 

prestatie van de Producten als geheel niet schaadt. 

 

14-Vertrouwelijkheid:  

1. Alle door VCK in het kader van de Opdracht alsook het daaraan voorafgegane traject verstrekte informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, 

bedrijfsinformatie,  technische informatie, specificaties, tekeningen, schetsen, modellen, registraties, voorbeelden, tools, software en documentatie, 
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geschreven, mondeling of anderszins (hierna “Vertrouwelijke informatie” genoemd) is en blijft het eigendom van VCK.  

2. Alle (kopieën van de) Vertrouwelijke informatie in schriftelijke, digitale of andere vorm worden op eerste verzoek van VCK door Verkoper aan VCK 

teruggegeven op elk daartoe door VCK gewenst moment. Verkoper zal te allen tijde geen Vertrouwelijke informatie verstrekken aan welke partij dan ook, 

openbaar maken of anderszins aan een derde overdragen, met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van VCK. 

3. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in dit artikel vervatte verplichtingen met betrekking tot de Vertrouwelijke informatie van kracht gedurende de 

looptijd van de Opdracht alsook voor een periode van vijf (5) jaar ná afloop of beëindiging van de Opdracht. 

4. Alle uit de Vertrouwelijke informatie voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom komen uitsluitend aan VCK toe. Niets uit deze Algemene 

voorwaarden en/of uit de Opdracht duidt op enige overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom en/of het daaromtrent verstrekken van 

enige licentie.  

 
15-Inschakeling derden- Wet Ketenaansprakelijkheid:  

1. De Verkoper zal in geen geval de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht aan één of meer derden (bijvoorbeeld onderaannemers) 

uitbesteden zonder de schriftelijke toestemming van VCK. De Verkoper blijft in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van al zijn 

(contractuele) verplichtingen uit hoofde van de Opdracht, ongeacht of deze uiteindelijk zijn uitgevoerd door derden. Als VCK schriftelijke goedkeuring 

verleent aan de Verkoper tot het inschakelen van derden, dan gebeurt dat onder de strikte garantie van de Verkoper dat alle door de Verkoper in te 

schakelen derden zich zullen houden aan de verplichtingen en overige inhoud van de Opdracht (waaronder dus ook de inhoud van deze Algemene 

voorwaarden dient te worden begrepen) alsook overige door VCK gestelde of te stellen eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.  

2. Als VCK meent dat de door Verkoper ingeschakelde derden onvoldoende vakbekwaam, deskundig of anderszins gekwalificeerd zijn voor uitvoering van 

de Opdracht (of een deel daarvan), dan is Verkoper gehouden om – voor eigen rekening en risico – terstond verwijdering van de desbetreffende derden 

te realiseren en voor onverwijlde deugdelijke vervanging zorg te dragen. 

3. Verkoper is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VCK niet gerechtigd om gebruik te maken van (in te lenen) arbeidskrachten.  

4. Verkoper is te allen tijde gehouden om aan VCK voor aanvang van werkzaamheden uit hoofde van een Opdracht aan VCK schriftelijk opgave te doen 

van het door Verkoper in te schakelen personeel (derden daaronder inbegrepen), hun namen, adressen en geboortedata. Voorts is Verkoper gehouden 

om aan VCK alle door VCK gevraagde informatie omtrent dit personeel toe te sturen. Wijzigingen met betrekking tot dit personeel dient Verkoper ter 

stond ook aan VCK mede te delen. 

5. Verkoper is gehouden en verplicht zich zodoende ook ten opzichte van VCK om alle wettelijke verplichtingen tot betaling van belastingen, premies uit 

hoofde van volks-, werknemers- en (overige) sociale verzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en alle overige personeel 

gerelateerde kosten en belastingen (hierna samen: “de Personeelskosten”) stipt te voldoen en toepasselijke wetgeving en CAO regelgeving strikt na te 

leven met betrekking tot personeel van Verkoper (derden daaronder inbegrepen) en de verschuldigdheid van de Personeelskosten. VCK heeft het recht 

om ter zake op ieder door VCK gewenst moment de administratie van Verkoper op naleving van voornoemde verplichtingen te onderzoeken of te doen 

onderzoeken door een door VCK aan te wijzen derde partij. Op eerste verzoek van VCK zal Verkoper afschriften van alle relevante bescheiden in 

verband met het voorgaande aan VCK toesturen. 

6. Heeft de Opdracht betrekking op werkzaamheden waar de Wet Ketenaansprakelijkheid op van toepassing is, dan heeft VCK het recht om vanwege de 

door Verkoper verschuldigde Personeelskosten van alle door VCK aan Verkoper verschuldigde betalingen 40 % in te houden en rechtstreeks aan de 

Belastingdienst of op een G-rekening te voldoen namens Verkoper. Ongeacht het voorgaande is VCK ook gerechtigd om de door Verkoper 

verschuldigde Personeelskosten waarvoor VCK hoofdelijk aansprakelijk kan zijn op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid te betalen op een 

geblokkeerde rekening in de zin van voornoemde wet. Door betaling van VCK ingevolge dit lid, is VCK ten opzichte van Verkoper ter zake gekweten. 

7. Ongeacht het voorgaande vrijwaart Verkoper VCK hierbij volledig voor iedere aanspraak van de Belastingdienst (en/of enige andere 

(overheids)instantie) die op welke wijze dan ook verband houdt met de Personeelskosten ontstaan in verband met of ten gevolge van een Opdracht of 

anderszins enige (contractuele) relatie tussen Verkoper en VCK, ongeacht of het daarbij gaat om personeel van Verkoper zelf of van door Verkoper 

ingeschakelde derden. 

8. Heeft VCK op enig moment de Personeelskosten (of een deel daarvan) voldaan of moeten voldoen, dan is Verkoper gehouden het aldus door VCK 

betaalde totale bedrag vermeerderd met een rente van 5 % per jaar op eerste verzoek van VCK aan VCK terug te betalen. 

 

16-Beëindiging:  

1. VCK is te allen tijde gerechtigd om een Opdracht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Maakt VCK van dit recht gebruik, dan zal VCK deze opzegging aan 

de Verkoper bij wege van een schriftelijk opzeggingsbericht (“het Opzeggingsbericht”) bevestigen.  

2. Na verzending van het Opzeggingsbericht eindigt de Opdracht op de datum zoals vermeld in het Opzeggingsbericht. Verkoper is in een dergelijk geval 

gehouden om direct na ontvangst van het Opzeggingsbericht te stoppen met vervaardiging en/of inkoop en/of verzending van de Producten uit hoofde van 

de Opdracht. 

 

17-Toepasselijke wetgeving- geschillenbeslechting:  

1. Op deze Algemene voorwaarden, door VCK gedane en/of aan VCK toegezonden offertes, door VCK geplaatste inkoopopdrachten, 

opdrachtbevestigingen van of gericht aan VCK en alle met VCK gesloten overeenkomsten waaronder, maar niet daartoe beperkt, overeenkomsten 

strekkende tot de inkoop van de Producten en de Opdrachten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

2. Deze Algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal beschikbaar, maar verwijzen uitsluitend naar Nederlands rechtelijke 

juridische onderwerpen. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze Algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de 

Nederlandse versie. 

3. Geschillen tussen VCK en de Verkoper die het gevolg zijn van deze Algemene voorwaarden, door VCK gedane en/of aan VCK toegezonden offertes, 

door VCK geplaatste inkoopopdrachten, opdrachtbevestigingen van of gericht aan VCK en alle met VCK gesloten overeenkomsten waaronder, maar 

niet daartoe beperkt, overeenkomsten strekkende tot de inkoop van de Producten en de Opdrachten zullen uitsluitend worden beslecht door drie arbiters 

en overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), gevestigd in Rotterdam (Nederland). De plaats van arbitrage is 

Rotterdam en de taal van de arbitrage is Nederlands. Is Verkoper een buitenlandse partij, dan is de taal van de arbitrage Engels. 

 

-//- 

 


