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Inkoopvoorwaarden
1

Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt
verstaan onder:
"Wij"/"ons":
"Leverancier":
"Overeenkomst":

Poortershaven Industriële Mineralen B.V., haar rechtsopvolgers
alsmede aan Poortershaven Industriëlen Mineralen B.V. gelieerde
vennootschappen of ondernemingen en rechtsopvolgers daarvan.
iedere (rechts-)persoon met wie wij onderhandelen over de sluiting
van een koopovereenkomst alsmede iedere (rechts)persoon met wie
wij een overeenkomst sluiten.
iedere koopovereenkomst die tussen de Leverancier en ons tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zij zijn van toepassing op
alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van de Leverancier en van ons.

2.2

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de
Leverancier wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3

Totstandkoming van Overeenkomsten
Onze aanvragen voor een offerte binden ons niet en gelden slechts als een uitnodiging aan de
Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod. Pas na onze daaropvolgende schriftelijke
opdracht komt een Overeenkomst met de Leverancier tot stand.

4

Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling van deze Voorwaarden of van een
overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt en hebben slechts betrekking op
de betreffende overeenkomst.

5

Prijzen

5.1

De overeengekomen prijzen zijn vast en worden uitgedrukt in overeengekomen valuta, en,
voor zover van toepassing, exclusief BTW. Alle in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede
alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten zijn niet
in de prijs begrepen. De extra kosten verbandhoudende met de uitvoering van de
overeenkomst, waaronder die van documentatie, verpakking en belading zijn onderdeel van
de overeengekomen prijs.
De vrachtkosten zijn er uitdrukkelijk niet onder begrepen. Een en ander behoudens
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afwijkingen voortvloeiend uit de schriftelijk overeengekomen leveringsconditie en behoudens
afwijkend schriftelijk beding.
5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijzen. Nadien optredende
prijswijzigingen komen voor rekening van de Leverancier.

6

Aflevering en afleveringstermijn

6.1

Voor zover partijen in het handelsverkeer gebruikelijke leveringscondities zijn overeengekomen, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.&f. is daarop de meest recente versie van de
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2

Aflevering geschiedt conform de overeengekomen leveringsconditie op de door ons
aangewezen plaats. Indien geen leveringsconditie is overeengekomen geschiedt de aflevering
af fabriek.

6.3

Bij elke partij die wordt afgeleverd dient de Leverancier een paklijst te voegen waarop
tenminste duidelijk is vermeld welke en hoeveel goederen in de verpakking geleverd worden.
Eveneens dient de Leverancier een vrachtbrief met corresponderende bestel en/of opdrachtnummers bij te voegen. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4

De door ons aan de verpakkingen en/of beveiligingen gestelde eisen dienen door de
Leverancier nauwkeurig en voor diens rekening en risico in acht genomen te worden. In
ieder geval dienen verpakkingen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen ter plaatse van de
aflevering te voldoen. Voorts zal de Leverancier alle instructies van ons ter zake van onder
andere conserveren, merken, verzenden, verzekeren van risico's alsmede transportdocumentatie in acht nemen.

6.5

Overeengekomen afleveringstermijnen zijn fataal. Bij overschrijding van deze afleveringstermijn kunnen wij de Overeenkomst ontbinden en is de Leverancier verplicht ons alle
door ons geleden schade te vergoeden, zulks onverminderd onze overige rechten.
Wij kunnen te allen tijde het afleveringsadres wijzigen en de afleveringstermijn verlengen. In
dat geval zullen wij de door de Leverancier ter zake in redelijkheid gemaakte (extra) kosten
vergoeden, mits deze vooraf gespecificeerd ter goedkeuring aan ons zijn voorgelegd. Bij
wijzigingen van de afleveringstermijn zal de Leverancier de verkochte goederen deugdelijk
verpakt en herkenbaar voor ons bestemd en deugdelijk afgescheiden voor ons onder zich
houden en beveiligen en voorts alle maatregelen treffen om kwaliteitsvermindering te
voorkomen, totdat de goederen zijn afgeleverd.

6.6

6.7

Op het moment dat de Leverancier weet of moet weten dat de Overeenkomst niet, niet tijdig
of niet meer naar behoren door hem kan worden nagekomen, geeft hij ons hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van
deze niet-nakoming vormen, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

7

Inspectie bij aflevering en aanvaarding
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7.1

De afgeleverde goederen worden bij aflevering onder voorbehoud aanvaard, indien zij op het
oog beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.

7.2

Indien bij aflevering blijkt dat de goederen geheel of gedeeltelijk niet beantwoorden aan
hetgeen is overeengekomen, zullen wij schriftelijk aan de Leverancier laten weten dat zij niet
worden aanvaard.

7.3

Aanvaarding als bedoeld in lid 1 van dit artikel sluit een later beroep op niet-nakoming
wegens gebreken niet uit.

8

Eigendomsovergang en risico

8.1

De eigendom van en het risico voor verkochte goederen gaan bij aanvaarding op ons over
tenzij uit de expliciet overeengekomen leveringsconditie iets anders voortvloeit.

8.2

Indien vooruitbetaling (anders dan door accreditief) is overeengekomen op hetgeen wij
krachtens overeenkomst verschuldigd zijn, worden alle materialen, grondstoffen en
halffabrikaten, die de Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt dan wel
daartoe bestemd, alsmede alle (in bewerking zijnde) goederen op het moment van
vooruitbetaling ons eigendom. Voor zover nodig verklaart de Leverancier bij voorbaat al die
goederen aan ons in eigendom over te dragen op het moment dat de Leverancier de
vooruitbetaling ontvangt.

9

Betaling

9.1

Wij zullen de ter zake van de door ons aanvaarde goederen door de Leverancier in drievoud
verzonden facturen met vermelding van bestelnummer binnen de overeengekomen
betalingstermijn voldoen indien facturen en de daarbij behorende bijlagen ons in dezelfde
maand bereiken als waarin de prestatie aan ons is geleverd. Indien een factuur en/of de
daarbij behorende bijlagen ons later bereiken en dit tot vertragingen in de betaling leidt
vergoeden wij geen rente of kosten. Indien er fouten in de facturen en/of bijlagen
geconstateerd worden, vangt de betalingstermijn aan op de dag volgende op die waarop wij
de op juiste wijze uitgemaakte factuur en/of bijlagen hebben ontvangen. Indien de door ons
ingekochte dienst een vervoersdienst betreft waarbij aflevering aan derden plaatsvindt, dient
een zonder voorbehoud door de ontvanger afgetekende vrachtbrief bij de factuur gevoegd te
worden.

9.2

De Leverancier is niet gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag, in welke vorm of benaming
dan ook, aan ons in rekening te brengen.

9.3

Facturen dienen te voldoen aan de krachtens de Wet op de Omzetbelasting gestelde eisen.

9.4

Indien deelbetaling of vooruitbetaling is overeengekomen, zijn wij bevoegd, alvorens betaling
plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat de Leverancier een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor ons
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acceptabele bankinstelling, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen.
9.5

Indien betaling middels een accreditief is overeengekomen zijn alle daaraan verbonden
kosten voor rekening van de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

9.6

Betaling door ons houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.

10

Garantie en keuring

10.1

De Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van de
overeenkomst, waaronder -indien door ons verstrekt- het functioneel en technisch
programma van eisen. Tevens garandeert de Leverancier dat de producten tenminste voldoen
aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften (EU-regelgeving daar uitdrukkelijk
onder begrepen) zoals deze gelden ten tijde van het aangaan en uitvoeren van de
overeenkomst c.q. de feitelijke levering van de goederen. De goederen dienen in ieder geval
geschikt te zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

10.2

Wij hebben het recht de aan ons verkochte goederen of delen daarvan door daartoe door ons
aangewezen personen of instanties te laten onderzoeken en beproeven. De Leverancier
verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden geproduceerd of zijn
opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste onderzoekingen en beproevingen en
verstrekt de benodigde documentatie en inlichtingen, op kosten van ongelijk. Indien de
Leverancier dit verlangt heeft hij het recht bij de keuring aanwezig te zijn.

10.3

Indien de aan ons verkochte goederen, ongeacht de resultaten van een eerdere keuring, niet
blijken te voldoen aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel zal de Leverancier voor
zijn rekening de goederen te onzer keuze vervangen of herstellen. Deze bepaling laat
onverlet de mogelijkheid dat wij de overeenkomst ontbinden conform het hierna in artikel 12
bepaalde. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien, na overleg met de Leverancier,
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet op tijd of niet naar
behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen, hebben wij het recht herstel of
vervanging voor rekening van de Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten
voeren.

10.4

Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen andersluidende garantieperiode geldt een
garantieperiode van 12 maanden vanaf aanvaarding als bedoeld in artikel 7.

11

Aansprakelijkheid

11.1

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door ons of door derden wordt geleden
als gevolg van een gebrek in of aan de verkochte zaak waardoor deze niet de veiligheid biedt
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die men daarvan mag verwachten of anderszins niet beantwoordt aan hetgeen is
overeengekomen. De Leverancier zal alle schade (met inbegrip van alle gerechtelijke kosten)
die als gevolg van zodanig gebrek wordt geleden door ons of een derde volledig vergoeden.
De Leverancier zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden die deze ter zake van de door
de Leverancier aan ons geleverde goederen doen gelden.
11.2 De Leverancier zal alle schade (met inbegrip van alle kosten gemoeid met het voeren van
gerechtelijke c.q. arbitrale procedures) die als gevolg van of in verband met de overeenkomst
door ons of derden wordt geleden volledig vergoeden ongeacht of die schade is veroorzaakt
door de Leverancier, diens personeel of een andere (rechts)persoon voor wie de Leverancier
verantwoordelijk is. De Leverancier zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden die deze
ter zake van de door de Leverancier aan ons geleverde goederen doen gelden.
11.3

Het is de Leverancier toegestaan een door ons aan de Leverancier verstrekte opdracht geheel
of gedeeltelijk door een derde (mede) te laten uitvoeren. Ongeacht onze eventuele
toestemming blijft de Leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk voor nakoming van de
overeenkomst.

11.4

Onder schade als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt verstaan schade in de
meest ruime zin, gevolgschade daaronder begrepen.

11.5

Het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde is mede aan te merken als een derdenbeding als
bedoeld in artikel 6:253 BW. Het beding kan door de Leverancier niet worden herroepen en
wordt jegens iedere derde om niet gemaakt.

11.6

Behoudens in geval van schade veroorzaakt door onze opzet of grove schuld zijn wij niet
aansprakelijk voor enige schade van de Leverancier, diens personeel of een derde die de
Leverancier bij de overeenkomst betrekt.

12

Verzuim/ontbinding

12.1

Iedere overeengekomen termijn voor de voldoening door de Leverancier aan een
verplichting is fataal. Door het verstrijken daarvan is de Leverancier zonder ingebrekestelling
in verzuim. Tot de Leverancier gerichte verzoeken om alsnog aan een verplichting te voldoen
doen daaraan niet af.

12.2

Wij zijn bevoegd om de overeenkomst terstond zonder ingebrekestelling te ontbinden
respectievelijk nakoming van onze verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, in elk van de navolgende gevallen:
in het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval en indien de Leverancier enig andere
verplichting van wezenlijke aard niet volledig en/of tijdig nakomt;
indien de Leverancier een andere verplichting ondanks schriftelijke aanmaning niet
voldoet;
indien de Leverancier of degene die zich voor diens verplichting garant heeft gesteld
of zekerheid heeft verstrekt in liquidatie treedt, zijn bedrijfsactiviteiten staakt of een
besluit neemt tot liquidatie of staking, of in geval van (aanvraag van) faillissement of
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-

12.3
12.4

surséance van betaling;
indien een wijziging optreedt in de aandeelhouders/directie van de Leverancier voor
zover deze omstandigheid naar ons redelijk oordeel een aanmerkelijke verzwaring
van haar risico's meebrengt;
indien ten laste van de leverancier beslag wordt gelegd en dit niet binnen een
redelijke termijn is opgeheven.

In elk van de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen op de
Leverancier onmiddellijk geheel opeisbaar.
De bepalingen van dit artikel laten onverlet onze overige rechten op grond van de wet en de
overeenkomst.

13

Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1

Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

13.2

De toepasselijkheid van het Verdag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen d.d. 11 april 1980 (CISG) is uitgesloten.

13.3

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden
zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat wij het recht
hebben vorderingen al dan niet gelijktijdig, tegen de Leverancier aanhangig te maken bij
andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

