BioMCN algemene inkoopvoorwaarden
A. Algemeen toepasselijke bepalingen
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een
hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Diensten:
de door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
te leveren Diensten;
Inhuur personeel: het door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
ter beschikkingstellen van personeelsleden, die
tijdelijk bij Opdrachtgever, onder leiding en
toezicht van Opdrachtgever, op al dan niet
vaste dagen en voor de overeengekomen
werkzaamheden werkzaam zullen zijn;
Opdrachtgever:
BioMethanol Chemie Nederland B.V.,
gevestigd te Farmsum, Nederland, alsmede
aan haar gelieerde rechtspersonen;
Opdrachtnemer:
iedere (rechts)persoon die met Opdrachtgever
een Overeenkomst heeft gesloten
respectievelijk wenst af te sluiten;
Opdracht:
alle Schriftelijk, elektronisch of mondeling aan
Opdrachtnemer verstrekte opdrachten van
Opdrachtgever betreffende de levering van
Producten en/of het verrichten van Diensten;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer betreffende de levering van
Producten en/of Diensten dan wel de Inhuur
van personeel;
Partij(en):
Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk
respectievelijk gezamenlijk;
Product(en):
door Opdrachtnemer in de handel gebrachte
Producten;
Schriftelijk
per brief, per telefax of langs elektronische
weg;
Vertrouwelijke Informatie: alle visuele, mondelinge, Schriftelijke
en/of elektronische informatie en data die,
direct dan wel indirect, wordt geopenbaard door
de verstrekkende Partij aan de ontvangende
Partij of aan de directie en/of de werknemers
van de ontvangende Partij, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend informatie met
betrekking tot de bedrijfsvoering, Producten,
fabricagemethoden,
financiële
informatie,
prijzen, marktinformatie, klanten c.q.
toeleveranciers en/of concurrentiegevoelige
informatie;
Voorwaarden:
deze algemene inkoopvoorwaarden.
2. Werkingssfeer
2.1
De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanvragen van Opdrachtgever, aanbiedingen
van Opdrachtnemer (waaronder mede begrepen offertes) en alle
Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden door Partijen
niet uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
2.2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder
welke benaming dan ook, van Opdrachtnemer wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het
aangaan van een Overeenkomst, doet Opdrachtnemer afstand van
eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op
alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van
toepassing zijn.
2.3
In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst
onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de
Overeenkomst.
3. Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1
Indien een Opdracht volgt op een aanbieding of offerte
van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand op het
moment dat de Opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden.
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3.2
Indien een Opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven
zonder een daaraan voorafgaande aanbieding of offerte van
Opdrachtnemer, dan wordt de Opdracht geacht door
Opdrachtnemer te zijn aanvaard, tenzij Opdrachtnemer binnen vijf
(5) werkdagen na de datum waarop de Opdracht Schriftelijk is
gegeven of binnen een andere in de Opdracht gestelde termijn, aan
Opdrachtgever Schriftelijk laat weten de Opdracht niet te
accepteren.
4. Levertijd, aflevering, uitbesteding aan derden
4.1
Levering door Opdrachtnemer geschiedt op de
overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip en
binnen de overeengekomen termijn. De door Opdrachtnemer
opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te beschouwen, tenzij
uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat de levertijd geen
fatale termijn betreft.
4.2
Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de
levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft
zij hiervan onmiddellijk Schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder
vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze
niet-nakoming vormen.
4.3
Indien
Opdrachtgever
de
aangekondigde
termijnoverschrijding
onaanvaardbaar
acht,
kan
zij
de
desbetreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een
Schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer gehouden te zijn, onverminderd eventuele aan
Opdrachtgever verder toekomende rechten.
4.4
Opdrachtgever heeft het recht niet overeengekomen
(deel)levering(en) voor rekening en risico van Opdrachtnemer te
retourneren. In geval hoeveelheden worden geleverd die afwijken
van de hoeveelheden zoals overeengekomen en de afwijking is
groter dan in de betreffende branche gebruikelijk, is Opdrachtgever
gerechtigd het meerdere, en in geval minder is geleverd dan
overeengekomen, de gehele aflevering, te weigeren en voor
rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren.
5. Prijzen en betaling
5.1
De
tussen
Opdrachtnemer
en
Opdrachtgever
overeengekomen prijs, zoals aangegeven in de Overeenkomst, is
vast en kan mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn, luidt in
euro, is exclusief BTW en omvat voorts belastingen, heffingen,
emballage en wijzigingen in valutaverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk
anders Schriftelijk is overeengekomen. Prijzen kunnen slechts na
Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gewijzigd.
5.2
Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling
plaatsvinden binnen 90 dagen na ontvangst van de factuur, mits
ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen
Producten, Diensten en/of Inhuur van personeel en - voor zover van
toepassing - ontvangst van alle bijbehorende documentatie,
tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door Opdrachtgever
heeft plaatsgevonden. Betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur
van Opdrachtnemer hebben niet te gelden als Schriftelijke
betalingsvoorwaarden als bedoeld in dit artikel.
5.3
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd, alvorens
betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid
voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van
Opdrachtnemer te verlangen. Weigering van Opdrachtnemer om de
verlangde zekerheid te stellen, geeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden door middel van een Schriftelijke
verklaring,
zonder
tot
enige
schadevergoeding
jegens
Opdrachtnemer verplicht te zijn, onverminderd eventuele aan
Opdrachtgever verder toekomende rechten.
5.4
Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze
afstand van enig recht in, noch goedkeuring van het geleverde.
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het factuurbedrag,
gedeeltelijk of geheel, te verrekenen met een vordering op
Opdrachtnemer.
Pagina 1 van 6

6. Vertrouwelijke Informatie en Geheimhouding
6.1
Alle Vertrouwelijke Informatie (inclusief de intellectuele
eigendomsrechten daarvan) zal eigendom blijven van de
verstrekkende Partij. Verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie
door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij kan op
geen enkele wijze worden beschouwd als een overgang van
rechten, dan wel als het verstrekken van een licentie op het gebruik
van de Vertrouwelijke Informatie.
6.2
De ontvangende Partij verbindt zich jegens de
verstrekkende Partij om de Vertrouwelijke Informatie zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij
niet direct of indirect aan derden ter kennis of ter beschikking te
stellen, geheel noch gedeeltelijk, mondeling noch Schriftelijk en ten
aanzien van de Vertrouwelijke Informatie strikte geheimhouding te
betrachten. De ontvangende Partij verbindt zich voorts de
Vertrouwelijke Informatie niet zodanig te gebruiken dat daardoor de
belangen van de verstrekkende Partij (kunnen) worden geschaad,
noch zal de ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie
aanwenden voor een ander doel dan het uitvoeren van haar
verplichtingen op grond van de gesloten Overeenkomst.
6.3
De ontvangende Partij zal van de Vertrouwelijke
Informatie geen kopieën, in welke vorm ook, maken. Voorts
verbindt de ontvangende Partij zich op eerste verzoek van de
verstrekkende Partij, alsmede in geval van beëindiging c.q. het
einde van de gesloten Overeenkomst terstond aan haar te
retourneren: (i) alle in bezit zijnde documenten, alsmede alle
eventueel daarvan gemaakte afschriften en kopieën, in welke vorm
ook, waarop de Vertrouwelijke Informatie is vastgelegd; (ii) alle
andere (elektronische) gegevensdragers waarop de Vertrouwelijke
Informatie is vastgelegd; (iii) alle notities voor de totstandkoming
waarvan van de Vertrouwelijke Informatie gebruik is gemaakt; (iv)
alle documenten, memoranda, rapporten en dergelijke die
Vertrouwelijke Informatie, al dan niet in bewerkte vorm, bevatten
en/of voor de totstandkoming waarvan van de Vertrouwelijke
Informatie gebruik is gemaakt.
7. Intellectuele en Industriële eigendom
7.1
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is
gesteld aan Opdrachtnemer, zoals onder andere tekeningen,
materialen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij
Opdrachtgever. Opdrachtnemer krijgt uitsluitend het niet
overdraagbare recht hetgeen door Opdrachtgever in het kader van
een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende
de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de
tussen
Opdrachtgever
en
Opdrachtnemer
gesloten
Overeenkomst(en).
7.2
Voor zover er op resultaten van werkzaamheden die door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom rusten, komen
deze rechten uitsluitend toe aan Opdrachtgever. Eventuele rechten
die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn ontstaan bij Opdrachtnemer
worden door ondertekening van de Overeenkomst aan
Opdrachtgever overgedragen welke overdracht door Opdrachtgever
hierbij wordt aanvaard. Indien dit om formele redenen noodzakelijk
mocht blijken te zijn zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van
Opdrachtgever zonder nadere voorwaarden te stellen meewerken
aan de ondertekening van een akte en al die handelingen
verrichten die nodig mochten blijken te zijn om ervoor te zorgen dat
alle rechten van intellectuele en industriële eigendom die in het
kader van de uitvoering van een Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn ontstaan komen te berusten
bij Opdrachtgever.
7.3
Alle know how die door Opdrachtgever in verband met de
uitvoering van een Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan
Opdrachtnemer zal door Opdrachtnemer uitsluitend worden
gebruikt voor de uitvoering van die Overeenkomst. Artikel 6 van
deze Voorwaarden is onverkort van toepassing op alle door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde know how.
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7.4
Bij iedere overtreding van de bepalingen van dit artikel,
zal Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete aan
Opdrachtgever verschuldigd worden van € 5.000,-- voor elke dag
dat de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van €
100.000,-- voor de duur van de overtreding. Opdrachtgever heeft
het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade
boven het bedrag van de boete uitgaat.
8. Overdracht van rechten/verplichtingen; verbod van cessie
8.1
Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor
hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel noch gedeeltelijk
aan derden overdragen zonder voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is ter zake de
uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet
gerechtigd een ander, geheel dan wel gedeeltelijk, voor hem in de
plaats te stellen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever.
8.2
Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever kan en mag Opdrachtnemer zijn vordering op
Opdrachtgever niet overdragen. Dit artikel heeft zowel
goederenrechtelijke, als verbintenisrechtelijke werking.
9. Kwaliteit, garantie, keuring
9.1
Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Producten
en de verrichte Diensten (i) voldoen aan de Overeenkomst; (ii)
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (iii)
geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, van goede kwaliteit zijn en
geen gebreken vertonen; (iv) geen inbreuk maken op rechten van
derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van
intellectuele- en industriële eigendom. Op eerste verzoek van
Opdrachtgever moet de gegarandeerde prestatie door
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch binnen twee (2) weken
na voornoemd verzoek, op kosten van Opdrachtnemer tijdens een
afnametest worden aangetoond.
9.2
Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde
Producten dan wel de verrichte Diensten geheel of gedeeltelijk niet
voldoen aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eisen, zal
Opdrachtnemer in geval van levering van Producten binnen een
redelijke termijn de tekortkomingen opheffen door reparatie van de
gebrekkige Producten en/of vervanging van de Producten en/of
middels een aanvullende levering van de Producten. In het geval
van Diensten, zullen de te verrichten Diensten geheel of gedeeltelijk
opnieuw worden uitgevoerd. Alle kosten hiervoor komen voor
rekening van Opdrachtnemer.
9.3
Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan haar
garantieverplichtingen uit dit artikel binnen een door Opdrachtgever
gestelde redelijke termijn, is Opdrachtgever gerechtigd om de
nodige reparaties zelf uit te voeren of om deze door een derde te
laten uitvoeren of vervangende en/of aanvullende Producten en/of
Diensten te kopen bij een derde, een en ander voor rekening van
Opdrachtnemer.
9.4
Met betrekking tot die gebreken aan Producten,
installaties en Diensten geldt een garantieperiode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van aanvaarding.
9.5
In afwijking van het voorgaande lid geldt met betrekking
tot verborgen gebreken een garantieperiode van ten minste zestig
maanden te rekenen vanaf de datum van aanvaarding.
9.6
In geval van herstel of vervanging van onderdelen,
Producten of Diensten gedurende de garantieperiode, zal de
volledige garantieperiode, als hierboven beschreven, voor de
herstelde of vervangen Producten en Diensten opnieuw ingaan.
9.7
Indien noodzakelijk voor de veiligheid van personen en
/of de installaties en overige zaken van Opdrachtgever, is
Opdrachtgever
zonder
voorafgaande
kennisgeving
aan
Opdrachtnemer gerechtigd om de nodige reparaties zelf uit te
voeren of om deze door een derde te laten uitvoeren of
vervangende en/of aanvullende Producten en/of Diensten te kopen
bij een derde, een en ander voor rekening van Opdrachtnemer.
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10. Aansprakelijkheid
10.1
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever schadeloos te
stellen ten aanzien van en te vrijwaren van enige vordering van
Opdrachtgever of een derde betreffende de verkoop en/of levering
van de Producten en/of Diensten dan wel de Inhuur van personeel.
Onder de vorderingen moet in ieder geval worden verstaan, maar
niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van schade en kosten
op grond van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad,
productenaansprakelijkheid,
inbreuk
op
intellectuele
eigendomsrechten, vorderingen op grond van het feit dat de
Producten en/of Diensten dan wel de Inhuur van Personeel niet
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en vorderingen
ontstaan door of in verband met de aard van of gebreken aan de
geleverde Producten en/of Diensten of door het feit dat de
geleverde Producten, Diensten niet de eigenschappen bezitten die
de derde mocht verwachten dan wel indien Opdrachtnemer bij de
Inhuur van personeel tekort schiet in de nakoming van één of meer
van zijn verplichtingen, onrechtmatig handelt etc. Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor vergoeding van alle schade, verliezen, kosten en
lasten enzovoort die Opdrachtgever met betrekking tot zo'n
vordering mocht lijden, zulks inclusief maar niet beperkt tot
advocaatkosten en alle andere juridische kosten en lasten.

eerdere vervaldag. Opdrachtnemer dient daarbij tevens aan
Opdrachtgever te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die
Opdrachtgever maakt, minimaal gelijk aan vijftien procent van de
uitstaande vordering, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever
verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van
Opdrachtgever op volledige schadevergoeding. Tevens zal
Opdrachtgever het recht hebben ook alle andere overeenkomsten
met Opdrachtnemer op te schorten, op te zeggen of te ontbinden.

10.2
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, door
welke oorzaak ook ontstaan, behalve voor zover sprake is van
opzet of grove schuld. Het betreft hier tevens alle schade als gevolg
van aansprakelijkheid jegens derden. Aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van
Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden, indirecte
schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving,
geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie,
gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc.,
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2
Ingeval van geschillen voortvloeiend uit of verband
houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als juridische aard, zullen Partijen trachten dit
geschil door minnelijk overleg op te lossen. Indien het onmogelijk is
gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat
geschil worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen, Nederland, onverminderd het recht van
Opdrachtgever om het geschil te laten beslechten door de
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

10.3
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en
medewerkers van Opdrachtgever eveneens als derden
aangemerkt.
10.4
Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid, als
bedoeld in dit artikel, genoegzaam verzekeren en verleent
Opdrachtgever desgewenst inzage in de hiertoe gesloten
verzekeringspolis.
11. Beëindiging van de Overeenkomst
11.1
Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de
Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen door middel van een
Schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. Onmiddellijk na
ontvangst van de Schriftelijke mededeling staakt Opdrachtnemer de
uitvoering van de Overeenkomst.
11.2
Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van
de tussen Partijen gesloten Overeenkomst door één of meerdere
van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of
niet naar behoren na te komen, alsmede in geval van aanvraag van
faillissement of (voorlopige) surséance van betaling en in geval van
stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of overname of enige
daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van
Opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk
te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer. In dat geval is Opdrachtgever tevens gerechtigd
zijn betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen,
zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden
is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende
rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op
volledige schadevergoeding.

12. Publiciteit
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
zal Opdrachtnemer niet naar de samenwerking met Opdrachtgever
of enige Opdracht of Overeenkomst verwijzen in publicaties of
advertenties in tijdschriften, kranten, verslagen, goederenbrieven,
brochures of andere publicaties.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1
Op de aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten en
Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en deze Voorwaarden
zelf, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods
1980).

14. Restbepalingen
14.1
Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan te brengen in
deze Voorwaarden. De wijzigingen treden inwerking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien
van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Opdrachtgever zal
de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtnemer toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden
wijzigingen jegens Opdrachtnemer inwerking, zodra hem de
wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten
aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.
14.2
Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Overeenkomst
geheel zelfstandig. Er zal nimmer sprake zijn van een
dienstverband met Opdrachtgever, vertegenwoordiging etc.
14.3
Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of
onverbindend, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte
van de Voorwaarden gebonden.
14.4
Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en
Engelse taal. In geval van geschil over de inhoud en strekking van
deze Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de
betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.
15. REACH
Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk in voor naleving van Verordening
1907/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en
Beperking van Chemicaliën (REACH). Opdrachtnemer zorgt er in
het bijzonder voor dat de substanties die in preparaten of artikelen
worden gebruikt zijn geregistreerd bij het Europees Chemicaliën
Agentschap in Helsinki als vastgelegd in voormelde Verordening.
Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen onder de Verordening niet
nakomt, vrijwaart hij Opdrachtgever van en vergoedt hij alle schade,
kosten, uitgaven of aansprakelijkheid als gevolg van dit verzuim.
Bovendien heeft Opdrachtgever in het geval van een dergelijk
tekortkomen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

11.3
In geval een in lid 1 en/of 2 van dit artikel genoemde
omstandigheid zich bij Opdrachtnemer voordoet, zullen alle
vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer terstond
volledig opeisbaar zijn en is daarover wettelijke handelsrente (art.
6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de
BioMCN algemene inkoopvoorwaarden
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B. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van
Producten door Opdrachtgever
Artikel 16. Werkingssfeer
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze
Voorwaarden, zijn op de inkoop van Producten door Opdrachtgever
de bepalingen onder B van deze Voorwaarden van toepassing. In
het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B
onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de
bepalingen onder B.
17. Prijzen
Onverminderd het bepaalde in artikel 5, is de tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijs
gebaseerd op levering DDP (Incoterms 2010), tenzij Schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
18. Levering, leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
18.1
Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt
levering DDP (Incoterms 2010) bij Opdrachtgever, Farsum,
Nederland.
18.2
Als tijdstip van levering van Producten geldt het moment
waarop de Producten door Opdrachtgever in ontvangst zijn
genomen. De inontvangstneming van de Producten houdt geen
erkenning van de deugdelijkheid daarvan in. Ingeval de levering
geretourneerd wordt door Opdrachtgever, dan zal het risico van de
desbetreffende Producten wederom op Opdrachtnemer rusten
vanaf het moment van verzending door Opdrachtgever.
18.3
Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk
Schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
19. Verpakking en transport
19.1
De wijze van transport, verzending, verpakking en
dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht door Opdrachtgever
is verstrekt, door Opdrachtnemer als goed opdrachtnemer bepaald,
met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regels.
19.2
Opdrachtnemer is verplicht de Producten deugdelijk te
verpakken, zodanig dat deze de plaats van levering in goede staat
bereiken en het lossen van de Producten veilig kan geschieden. Op
eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor eigen
rekening en risico het door Opdrachtnemer gebruikte
verpakkingsmateriaal terugnemen en op een verantwoorde wijze
afvoeren.
20. Eigendomsovergang
De eigendom van de Producten gaat onbezwaard en
onvoorwaardelijk op Opdrachtgever over op het moment van
overgang van het risico voor de Producten, zoals bepaald in de
Incoterms. Opdrachtnemer zal prompt na voormeld tijdstip
Opdrachtgever
een
volledige
set
van
de
originele
(ladings)documenten overhandigen (bill of lading, masters receipt of
andere van toepassing zijnde documenten), dan wel alle andere
overeengekomen documenten en/of rapportages.
21. Kwaliteit, garantie, keuring
21.1
Keuring, controle en/of beproeving van de Producten
door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen personen
of instanties, kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de
uitvoering van de Overeenkomst als tijdens of na de uitvoering van
de Overeenkomst. Opdrachtgever is niet gehouden tot keuring,
controle en/of beproeving van de Producten ten tijde van de
ontvangst daarvan. Opdrachtgever is gerechtigd de controle en/of
beproeving van de Producten uit te voeren op de productielocatie
en/of kantoor van Opdrachtnemer. De kosten van keuring, controle
en/of beproeving zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
21.2
Indien gebreken worden geconstateerd, zal dit aan
Opdrachtnemer Schriftelijk worden gemeld. Opdrachtnemer is
verplicht,
zonder
voorbehoud,
de
door
Opdrachtgever
geconstateerde gebreken binnen vijf (5) dagen te herstellen dan
wel voor deugdelijke vervanging zorg te dragen. Opdrachtgever
behoudt het recht de vernieuwde, vervangende of verbeterde
Producten opnieuw te controleren.
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21.3
Na levering staan de afgekeurde Producten, vanaf de
derde werkdag na Schriftelijke kennisgeving van de afkeuring,
gedurende acht (8) dagen ter beschikking van Opdrachtnemer.
Nadien kunnen zij door Opdrachtgever, hetzij voor rekening en
risico van Opdrachtnemer naar hem worden teruggezonden of voor
rekening en risico van Opdrachtnemer worden vernietigd.
21.4
In geval van afkeuring van de Producten tijdens of na de
uitvoering van de Overeenkomst verblijven de risico’s welke
samenhangen met de afgekeurde Producten bij Opdrachtnemer,
c.q. gaan deze risico´s over op Opdrachtnemer vanaf de datum van
dagtekening van de in het vorige lid bedoelde mededeling.
C. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van
Diensten door Opdrachtgever
22. Werkingssfeer
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze
Voorwaarden, zijn op de inkoop van Diensten door Opdrachtgever
de bepalingen onder C van deze Voorwaarden van toepassing. In
het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder C
onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de
bepalingen onder C.
23. Levering, leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
Als tijdstip waarop de te verrichten Diensten uitgevoerd dienen te
zijn, geldt de dag en het tijdstip, zoals in de Overeenkomst staan
vermeld. De Diensten worden geacht te zijn geleverd, nadat
Opdrachtgever deze Schriftelijk heeft goedgekeurd.
24. Personeel
24.1
Opdrachtnemer garandeert bij een Overeenkomst voor
het verrichten van Diensten dat het door hem daarbij ingezette
personeel voor wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en
ervaring voldoen aan de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde
kwalificaties.
24.2
Het door Opdrachtnemer ingezette personeel werkt
volledig onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van
Opdrachtnemer. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband
met Opdrachtgever.
24.3
Opdrachtnemer dient alle verplichtingen ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW in acht te nemen
met betrekking tot het personeel. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
24.4
Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat het
personeel volledig en voor aanvang van de werkzaamheden
geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels binnen de
lokalen van Opdrachtgever en eventuele risico’s verbonden aan de
werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene
risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer er op
toe te zien en zich ervan te vergewissen dat het personeel zich
houdt aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij
Opdrachtgever gelden.
24.5
Opdrachtnemer zal alle schade (inclusief kosten met
inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die het
personeel in de uitoefening van de Overeenkomst lijdt aan het
personeel vergoeden, inclusief schade aan hem toebehorende
zaken, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van het personeel. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
24.6
Opdrachtgever eveneens niet aansprakelijk voor schade
ten gevolge van niet nakoming van verbintenissen door het
personeel en/of schade die direct of indirect door toedoen van het
personeel is ontstaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen alle
aanspraken ter zake vrijwaren.
24.7
Opdrachtnemer zich afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel en
verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de hiertoe gesloten
verzekeringspolissen.
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D. Specifieke bepalingen van toepassing op de Inhuur van
personeel door Opdrachtgever
25. Werkingssfeer
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze
Voorwaarden, zijn op de Inhuur van personeel door Opdrachtgever
de bepalingen onder D van deze Voorwaarden van toepassing. In
het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder D
onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de
bepalingen onder D.
26. Personeel
26.1
Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de
Overeenkomst uitsluitend betrouwbaar en gekwalificeerd (o.a. ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring) personeel
aanwijzen dat in ieder geval geschikt is voor het verrichten van de
overeengekomen werkzaamheden, past binnen het team waarin
het personeel wordt ingezet en gerechtigd is om arbeid te
verrichten.
26.2
Opdrachtnemer is verplicht terstond mededeling aan
Opdrachtgever te doen van iedere wijziging van de
beschikbaarheid, blijvend of tijdelijk, van het ingezette personeel.
Hieronder wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen ziekte,
overlijden, beëindiging (arbeids-)verhouding tussen Opdrachtnemer
en het personeel. Ingeval van langdurige ziekte (langer dan twee
(2) weken) van het ingezette personeel dan wel ingeval van
tussentijdse beëindiging van de inzet van personeel van
Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5)
dagen, een ander personeelslid ter beschikking stelt, tenzij
Schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen. Indien
Opdrachtnemer hieraan niet kan voldoen, is Opdrachtgever
gerechtigd de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, Schriftelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.
26.3
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om haar
goedkeuring aan de inzet van bepaald personeel van
Opdrachtnemer te onthouden of in te trekken, indien zulks naar de
mening van Opdrachtgever noodzakelijk is. Indien naar het
uitsluitend
oordeel
van
Opdrachtgever
personeel
van
Opdrachtnemer niet (meer) bereid is of niet (meer) in staat is de
arbeid naar behoren te verrichten en een goede uitvoering van de
Overeenkomst vereist dat personeel wordt vervangen, is
Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat Opdrachtnemer
onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen, het betreffende
personeelslid zal vervangen. Indien Opdrachtnemer hieraan niet
kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst,
geheel of gedeeltelijk, Schriftelijk met onmiddellijke ingang te
ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn.

28. Toegang en beveiliging
28.1
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het personeel de
richtlijnen, aanwijzingen en procedures, waaronder de huisregels,
die door of namens Opdrachtgever inzake toegang en beveiliging
worden gegeven, in acht neemt.
28.2
Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van het
personeel, dat door Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst wordt ingezet, vooraf verklaringen omtrent het
gedrag worden overgelegd.
29. Werktijden
29.1
De werkzaamheden worden bij Opdrachtgever uitgevoerd
binnen de door Opdrachtgever vastgestelde werktijden gedurende
de werkdagen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is
bepaald. Als werkdagen worden beschouwd alle kalenderdagen,
behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen en de door
Opdrachtgever aangewezen collectieve verlofdagen. Reistijd voor
woon-werkverkeer valt buiten de werktijd.
29.2
Indien Opdrachtgever zulks verlangt, zal Opdrachtnemer
het personeel verplichten om een klokkaart, een badge of andere
middelen te gebruiken voor de controle van de werktijden.
29.3
De dagen waarop het personeel verlof mag opnemen,
worden in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
vastgesteld. Het voornemen tot het opnemen van verlof zal door het
personeel zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden
gemaakt. Over de door personeel opgenomen verlofdagen is
Opdrachtgever geen betaling verschuldigd.
29.4
Van overwerk is sprake, indien werkzaamheden worden
verricht buiten werkdagen en werktijden als bedoeld in dit artikel.
Werkzaamheden die aansluiten op de in dit artikel bedoelde tijden
en niet langer duren dan een half uur, worden in ieder geval niet als
zodanig aangemerkt. Overwerk zal slechts worden verricht c.q.
worden vergoed na voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever.
30. Arbeidsverhouding personeel
30.1
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruik maakt van personeel dat bij hem in dienst is,
blijft dit personeel gedurende de uitvoering van de Overeenkomst in
dienst van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat jegens
Opdrachtgever in voor tijdige en volledige betaling van alle
verschuldigde belasting en premies van welke aard dan ook ten
aanzien van het door hem ter beschikking gestelde personeel.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen,
naheffingen en eventuele boetes en rente die het gevolg zijn van
niet, niet tijdige of niet gehele voldoening door Opdrachtnemer van
deze verplichtingen.

27. Beschikbaar te stellen faciliteiten/arbeidsomstandigheden
27.1
Opdrachtgever stelt het personeel van Opdrachtnemer in
staat de werkzaamheden naar behoren te verrichten en voorziet het
personeel van Opdrachtnemer, tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen, kosteloos van adequate werkruimten, kleding,
apparatuur, materialen, gereedschappen en informatie voor zover
noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Alle
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en het personeel
beschikbaar gestelde informatie, kleding, apparatuur, hulpmiddelen
en documenten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten
daarvan, blijven eigendom van Opdrachtgever.

30.2
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruik maakt van personeel dat niet bij hem in
dienst is, dient Opdrachtnemer een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
aan te vragen waaruit blijkt dat de inkomsten als gevolg van de
door het personeel verrichte werkzaamheden worden aangemerkt
als winst uit onderneming. In dat geval komt de Overeenkomst pas
tot stand na het verkrijgen van de VAR. Opdrachtnemer zal jaarlijks
een kopie van de VAR aan Opdrachtgever verstrekken. Indien
tijdens de duur van de Overeenkomst op enig moment niet meer
over een VAR beschikt wordt, zal de Overeenkomst eindigen op de
eerste dag waarop geen geldige VAR meer aanwezig is.

27.2
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving door
het personeel van de geldende voorschriften van Opdrachtgever
inzake de arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer draagt er zorg
voor dat het personeel met die voorschriften bekend is.
Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te
doen van iedere omstandigheid die inbreuk maakt op de geldende
voorschriften inzake arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer
vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken voortvloeiende uit het
niet in acht nemen van het personeel van de bij Opdrachtgever
geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden dan wel uit
het niet of niet tijdig melden van inbreuken ter zake.

30.3
Er zal ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst
geen dienstverband tussen het personeel en Opdrachtgever
ontstaan.
Opdrachtnemer
vrijwaart
Opdrachtgever
tegen
aanspraken van door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld
personeel ter zake van het ontstaan van een arbeidsverhouding
met Opdrachtgever.
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30.4
Indien Opdrachtgever onverhoopt als inhoudingsplichtige
wordt aangemerkt ter zake premies Sociale Verzekeringen,
Loonbelasting of welke belasting dan ook, heeft Opdrachtgever
voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag, inclusief
eventuele boetes en rente, het recht van regres op Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtgever ingevolge dit artikel naar verwachting
bedragen zal moeten voldoen aan de fiscus en/of de
uitvoeringsinstelling, is Opdrachtgever gerechtigd deze bedragen
met de door haar verschuldigde betaling te verrekenen.
31. Vergunningen, registratie, legitimatie
31.1
Indien Opdrachtnemer en/of personeel krachtens een
publiekrechtelijk voorschrift in het bezit dient te zijn van een
vergunning in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is
Opdrachtnemer verplicht daarvan aan Opdrachtgever mededeling
te doen en de vergunning voorafgaand aan de uitvoering in afschrift
aan Opdrachtgever te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg
dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde vergunning
is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze
vergunning. Hij stelt Opdrachtgever in kennis omtrent al datgene
wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk voorschrift
kan opleveren.
31.2
Opdrachtnemer is verplicht bij aanvang van de
Overeenkomst een recente kopie van de inschrijving in het
Handelsregister te verstrekken. Opdrachtnemer is verplicht bij
aanvang van de Overeenkomst een kopie van een identiteitsbewijs
van het ingeschakelde personeel te verstrekken aan
Opdrachtgever.
32. Tarieven
32.1
De
door
Opdrachtgever
aan
Opdrachtnemer
verschuldigde tarieven voor het ingezette personeel zullen achteraf
per de in de Overeenkomst vermelde periode, aan Opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
32.2
De
door
Opdrachtgever
aan
Opdrachtnemer
verschuldigde tarieven worden berekend op basis van het feitelijk
gewerkte aantal uren en het blijkens de Overeenkomst met
betrekking tot het betrokken personeel geldende uur- of dagtarief.
Door Opdrachtgever worden geen vakantiedagen, ziektedagen
en/of andere verhinderdagen en/of ziektekosten vergoed. Het
aantal gewerkte uren per personeelslid blijkt uit de
tijdverantwoordingsformulieren die wekelijks per personeelslid
worden ingevuld. De tijdverantwoordingsformulieren dienen door
Opdrachtgever voor akkoord ondertekend te worden. Bij afkeuring
van de formulieren door Opdrachtgever treden Partijen in overleg.
32.3
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat reistijd in
verband met woon-werkverkeer niet in rekening wordt gebracht. In
de Overeenkomst kan worden bedongen dat reiskosten (van de
werkplek naar een derde en vice versa) op basis van een
kilometervergoeding door Opdrachtgever worden vergoed.
33. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of
schade veroorzaakt door personeel dat Opdrachtnemer ter
beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever, tenzij deze het
gevolg zijn van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig
handelen van Opdrachtnemer.
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