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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
PROFILTRA B.V.,
gevestigd te Almere,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 39048263

1. Geldigheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze rechtshandelingen met
betrekking tot inkoop van goederen en diensten, tenzij afwijkende of aanvullende bepalingen
schriftelijk op onze opdracht of wijzigingsopdracht zijn vermeld of anderszins terzake van een of
meer opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval zullen alle overige
bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onveranderd hun geldigheid behouden.
Het eventuele feit, dat ten aanzien van een of meer opdrachten aanvullende of afwijkende
bepalingen zijn overeengekomen houdt niet in, dat die bepalingen ook voor andere of volgende
gelijke of soortgelijke opdrachten gelden. Daarvoor gelden, bij gebreke van een uitdrukkelijk
andersluidende overeenkomst, onveranderd deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleren in elk geval boven eventueel afwijkende
verkoopvoorwaarden van de leverancier aan welke wij een opdracht hebben verstrekt, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden in strijd mochten zijn of
komen met wetten, voorschriften of bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe
bevoegde overheid, dan worden die wetten, voorschriften of bepalingen geacht in de plaats te zijn
getreden van zodanige bepalingen van deze voorwaarden. Dit laat de geldigheid van de overige
bepalingen ervan onverlet.

2. Opdrachten
Onze orders zijn slechts bindend voor zover door ons schriftelijk verstrekt of bevestigd en voor zover
de aanvaarding ervan door de leverancier binnen 14 dagen na de orderdatum schriftelijk is
bevestigd. Wij zijn gerechtigd orders in te trekken indien en zolang de leverancier de aanvaarding
ervan niet schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts
bindend indien schriftelijk overeengekomen. Ook hiervoor geldt bovenbedoelde aanvaardingstermijn
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van 14 dagen. Zolang wijzigingen of aanvullingen binnen die termijn niet door de
leverancier schriftelijk zijn bevestigd zijn wij gerechtigd die weer in te trekken.

3. Prijzen, handelstermen, betaling
Alle prijzen zijn vast en gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen franco ingeklaard plaats
van levering en inclusief deugdelijke verpakking. Indien om enigerlei reden op onze opdracht geen
prijs is vermeld, geldt de laatst berekende en betaalde prijs of, indien deze lager is, de dagprijs.
Betaling geschiedt netto, 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de goederen met alle daarbij
behorende documenten inclusief de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Wij kunnen de bedragen welke wij aan de leverancier verschuldigd zijn, of die de leverancier van ons
te vorderen heeft, steeds verrekenen met de bedragen die wij van de leverancier te vorderen
hebben of die de leverancier aan ons verschuldigd is.

Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van het recht om op de wijze van uitvoering van de
opdracht terug te komen. Kredietbeperkingstoeslagen worden door ons niet gehonoreerd. Voor de
interpretatie van handelstermen in onze opdrachten geldt de omschrijving van de laatst geldende
editie van lncoterms, echter uitsluitend met betrekking tot het kostenbepalende karakter ervan en
zonder enige juridische betekenis ten aanzien van levering, risico- en eigendomsoverdracht.

4. Valuta
Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro's. Eventuele verrekening van andere valuta
geschiedt tegen de officiële koers van de dag van betaling.

5. Hoeveelheden
Levering van meer of minder dan overeengekomen hoeveelheden Is slechts mogelijk na onze
uitdrukkelijke acceptatie.

6. Kwaliteit, keuring
Wij zijn bevoegd om goederen welke de leverancier ons volgens onze opdracht zal leveren tevoren,
zowel gedurende als aan het eind van het fabricageproces, in het bedrijf van de leverancier te keuren
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of te doen keuren. Dit geldt ook voor eventuele onder- of toeleveranciers. Een dergelijke keuring,
voorafgaande aan de levering, houdt geen acceptatie of definitieve afname in.
Acceptatie van geleverde goederen vindt eerst plaats na onze goedkeuring ervan. Deze vindt plaats
binnen redelijke tijd na levering. Indien deze keuring niet plaatsvindt, wordt deze geacht 14 dagen na
de aflevering te hebben plaatsgevonden.
Eerst daarna kunnen de goederen als definitief afgenomen worden beschouwd. Indien geleverde
goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, hebben wij het recht om, zonder tot nadere
ingebrekestelling gehouden te zijn, zonder rechterlijke tussenkomst en onder voorbehoud van al
onze rechten, de goederen te retourneren op kosten van de leverancier, dan wel de goederen op een
door ons te bepalen plaats ter beschikking te houden totdat nadere instructies zijn ontvangen hoe
met de betrokken goederen te handelen.
Met betrekking tot afgekeurde goederen kunnen wij hetzij onverwijlde herlevering verlangen zonder
enige aanspraak op vergoeding door de leverancier, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleren, onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade ten gevolge van
de foutieve, gebrekkige of niet behoorlijke levering. Het risico van afgeleverde goederen berust bij de
leverancier totdat goedkeuring is geschied.
Acceptatie na goedkeuring, dan wel na het ontbreken van keuring, geschiedt altijd onder
voorbehoud van al onze rechten in het bijzonder met betrekking tot een eventueel later beroep
onzerzijds op garantie. Indien de levering geheel of ten dele uit arbeid of uit diensten bestaat, gelden
de bepalingen van dit artikel mutatis mutandis tevens voor de kwaliteit en het beoogde resultaat van
die arbeid of diensten.

7. Garantie
Leverancier garandeert ons en voor zover van toepassing tevens onze afnemers aan wie wij het door
hem geleverde onveranderd hebben doorverkocht, al of niet als deel van een samengestelde
levering, dat het geleverde:
a)

Van goede kwaliteit is en volledig geschikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

b)

Vrij is van ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten en van verborgen gebreken.

c)

Geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vermeld in onze opdracht, met

d)

de toepasbare specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door ons terzake verstrekte
voorschriften of documenten.
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Voldoet, tenzij anders overeengekomen, aan alle terzake toepasbare wettelijke eisen of
overheidsvoorschriften, in het bijzonder degene die gelden in en voor Nederland.
Leverancier garandeert, tenzij anders overeengekomen, alle gebreken welke zich aan
de levering mochten voordoen tot tenminste een jaar na onze acceptatie van de goederen zonder
kosten voor ons of, ingeval wij de goederen onveranderd hebben doorgeleverd al dan niet als deel
van een samengestelde levering, zonder kosten voor onze betrokken afnemers onverwijld te zullen
herstellen, dan wel de betrokken goederen door goede te vervangen, tenzij de leverancier aantoont
dat de betrokken gebreken niet het gevolg zijn van ontwerp-, fabricage- of uitvoeringsfouten dan wel
van ondeugdelijk of voor het gebruiksdoel ongeschikt materiaal. Leverancier draagt alle kosten
terzake van deze kwaliteitsgarantie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in- en uitbouwen,
vervoer, hulpmiddelen en dergelijke. Indien de levering geheel of ten dele uit arbeid of uit diensten
bestaat, gelden de bepalingen van dit artikel mutatis mutandis tevens voor het resultaat van die
arbeid of diensten.

8. Vrijwaring, aansprakelijkheid
Leverancier vrijwaart ons volledig en zonder uitzonderingen tegen aanspraken en vorderingen van
derden wegens al of niet verborgen gebreken van te leveren en geleverde goederen dan wel ten
gevolge van het niet, niet geheel of niet tijdig leveren daarvan.
Ingeval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, vrijwaart de leverancier ons voorts voor
onze aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door leverancier c.q. diens
onderaannemers van zijn c.q. hun verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

9. Levertijd
Levering op de in de koopovereenkomst vastgelegde tijdstippen is een voor de leverancier essentiële
verplichting. Voldoet de leverancier hieraan niet, dan zijn wij gerechtigd om zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of met betrekking tot
het niet tijdig geleverde deel te ontbinden en de levering, dan wel het ontbrekende deel daarvan,
eventueel door derden te laten verrichten op kosten van de leverancier, een en ander onder
voorbehoud van al onze rechten, in het bijzonder ons recht op vergoeding van schade welke wij als
gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de levertijdstippen en de eventuele ontbinding van
de overeenkomst lijden of zullen lijden.
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Indien goederen ten gevolge van een dergelijke ontbinding worden geretourneerd, geschiedt dat op
kosten van de leverancier. Leverancier zal, indien en zodra zich omstandigheden voordoen of te
voorzien zijn, waardoor hij aan de overeengekomen levertijd niet kan voldoen, ons onverwijld
daarvan schriftelijk op de hoogte stellen met vermelding van de aard van die omstandigheden, de
vermoedelijke duur van de vertraging en de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om de
vertraging zoveel mogelijk te beperken. Bij gebreke van zo'n schriftelijke mededeling zal leverancier
zich later niet meer op die omstandigheden kunnen beroepen, noch staat hem dan een beroep op
overmacht vrij.

10. Verpakking, verzending
Leverancier draagt zorg voor deugdelijke verpakking, zodat de goederen bij normaal vervoer de
plaats van bestemming in goede staat bereiken en veilig kunnen worden gelost en behandeld.
Verpakking en de daarop aangebrachte teksten en merktekens dienen aan relevante wettelijke eisen
te voldoen. Verzending dient te geschieden in overeenstemming met alle relevante wettelijke
voorschriften en vereisten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, milieu-, gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften. Onze instructies met betrekking tot conserveren, merken, verzenden,
verzekeren van het transportrisico en mede te leveren dan wel toe te zenden documenten zullen
door de leverancier stipt worden opgevolgd. Wij zijn gerechtigd zendingen die niet voldoen
aan de bepalingen van dit artikel te weigeren en op kosten van de leverancier te retourneren.

11. Eigendomsovergang, risico
Tenzij anders overeengekomen gaat de eigendom van geleverde dan wel te leveren goederen op ons
over op het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats, dan wel op het tijdstip van betaling
indien dat tijdstip eerder is dan dat van levering. Ingeval van eerdere deelbetaling gaat op dat tijdstip
de eigendom op ons over ten belope van die deelbetaling. Het risico voor aan ons geleverde
goederen gaat, tenzij anders overeengekomen of elders in deze Algemene Inkoopvoorwaarden
anders bepaald, op ons over op het tijdstip van definitieve afname door ons volgens artikel 6 van
deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
In het geval wij goederen ter beschikking stellen aan de leverancier ter bewerking of verwerking, dan
wel ter vereniging of vermenging met goederen welke ons niet in eigendom toebehoren, dan blijven
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respectievelijk worden wij eigenaar van de aldus ontstane goederen. Leverancier verplicht zich deze
goederen duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor risico tot het tijdstip van
definitieve afname door ons van de goederen op de overeengekomen plaats.

12. Recht tot annulering
Wij zijn gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de koopovereenkomst
te annuleren indien en zodra er in ons bedrijf, hetzij in het bedrijf van de leverancier of diens
toeleveranciers, dan wel anderszins gebeurtenissen plaatsvinden die de levering c.q. de afname van
het gekochte verhinderen, bemoeilijken of vertragen, bijvoorbeeld in geval van staking,
bedrijfsstoringen, ongevallen, oorlogshandelingen, force majeure. Dit geldt ook als reeds ten tijde
van de bestelling deze gebeurtenissen te voorzien waren. Leverancier is in een dergelijk geval
verplicht eventueel terzake van bedoelde levering reeds door ons betaalde kooppenningen te
retourneren.
Een zelfde recht tot annulering onzerzijds ontstaat ook indien en zodra de leverancier in staat van
faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie is getreden dan wel
zijn bedrijf aan derden overdraagt. Annulering op grond van dit artikel geschiedt onder voorbehoud
van al onze rechten, in het bijzonder dat op volledige vergoeding van door ons geleden of nog te
lijden schade.

13. Industrieel en intellectueel eigendom
Door acceptatie van onze opdracht verleent de leverancier, behoudens schriftelijk beding van het
tegendeel, met ingang van het tijdstip van levering ons een niet-exclusieve, onherroepelijke,
overdraagbare licentie van zijn eventuele patenten, octrooi-, merk- en auteursrechten, die
betrekking hebben op de geleverde goederen.
Deze licentie houdt tenminste in de bevoegdheid tot toepassing van de betrokken uitvindingen in
ons eigen bedrijf en de bevoegdheid tot het leveren van de goederen aan derden, al of niet als deel
van samengestelde leveringen, welke derden het hier beschreven licentierecht op dezelfde wijze
kunnen uitoefenen. Bedoelde licentie houdt tevens de bevoegdheid in de geleverde goederen te
repareren of te doen repareren. Het door ons vervaardigen of doen vervaardigen van betrokken
goederen is echter uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
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Leverancier vrijwaart ons voorts tegen alle kosten en schade, daarbij inbegrepen aanspraken van
derden, welke kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de eigendomsrechten van het gekochte als
gevolg van al of niet vermeende rechten van derden uit hoofde van patenten, octrooi-, merk- en
auteursrechten, dan wel alle andere rechten van industrieel of intellectueel eigendom terzake van
het gekochte.

14. Modellen, tekeningen, etc.
Alle modellen, stempels, matrijzen, tekeningen of andere hulpmiddelen, door ons verschaft dan wel op
onze kosten door de leverancier gemaakt of aangeschaft, zullen ons eigendom zijn en blijven.
Leverancier zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen alle risico's verzekeren, zolang
hij deze onder zich heeft. Hij zal ze bij de laatste aflevering in goede staat aan ons terugzenden.
Als de leverancier met betrekking tot deze verplichtingen in gebreke blijft, kunnen wij, onverminderd
onze verdere rechten, betaling aanhouden tot de leverancier aan de verplichtingen heeft voldaan,
dan wel een zodanig deel van de betaling inhouden als nodig mocht zijn om de bedoelde
hulpmiddelen te vervangen dan wel weer in goede staat te brengen. Leverancier zal deze
hulpmiddelen niet gebruiken voor enig ander doel dan de levering van goederen aan ons, noch,
behoudens schriftelijke machtiging daartoe door ons, toelaten dat derden dat doen.

15. Geheimhouding
De leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al onze
hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin
des woords, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen,
schema's, ontwerpen en dergelijke.
De leverancier is niet gerechtigd om, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf, aan derden het
bestaan van de koopovereenkomst bekend te maken, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor
publicitaire doeleinden.

16. Geschillen, toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd tot het
kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid
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van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter
van de vestigingsplaats van de leverancier te adiëren.

17.Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad
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