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onder nr. 31006228, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank
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A. ALGEMEEN: LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
DEFINITIES
1. "(Af)levering" is het door of namens de leverancier feitelijk ter
beschikking stellen van goederen of diensten aan Haceka, of aan
een door Haceka aangewezen derde.
2. De "algemene (inkoop)voorwaarden" en/of "voorwaarden" zijn de
onderhavige bepalingen.
3. De ”leverancier" is degene met wie Haceka contracteert c.q.
beoogt te contracteren.
4. Een "order" is elk mondeling of schriftelijk aanbod van Haceka
om een overeenkomst met de leverancier aan te gaan. Dit geldt ook
indien een order van Haceka volgt op een aanbieding van een
leverancier.
5. "Goederen" zijn alle stoffelijke
overeenkomst betrekking heeft.
6. “Diensten” zijn
werkzaamheden.
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Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtshandelingen en overeenkomsten die door Haceka worden
aangegaan voor de inkoop van goederen en/of diensten en daarmee
verband houdende werkzaamheden.
2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden zijn niet
rechtsgeldig, tenzij deze op schrift zijn vastgelegd en door (een lid
van) de directie van Haceka voor akkoord zijn ondertekend.
3. Met het aanvaarden van een order van Haceka, verbindt de
leverancier zich akkoord te gaan met deze algemene
inkoopvoorwaarden, terwijl eigen algemene of bijzondere
voorwaarden voorzover deze met de algemene inkoopvoorwaarden
in strijd zijn, buiten beschouwing worden gelaten. Bij twijfel over de
vraag of sprake is van strijd tussen deze algemene
inkoopvoorwaarden en enige voorwaarden van een leverancier,
prevaleren deze algemene inkoopvoorwaarden.

derde hierover schriftelijk berichten wanneer dat nodig is, of
wanneer Haceka dat heeft verzocht. De derde is verplicht de
goederen die hij houdt voor Haceka te individualiseren.
Artikel 5 VERPAKKING EN VERZENDING
1. Rekening houdend met de wijze van vervoer, zal de leverancier
de goederen zodanig moeten verpakken dat deze de plaats van
bestemming in goede staat bereiken en daar veilig kunnen
worden gelost. Als Haceka aan de verpakking, beveiliging,
barcodering en/of bij te sluiten productinformatie eisen stelt, zullen
deze door de leverancier zorgvuldig worden nageleefd.
2. Tenzij anders overeengekomen, zorgt de leverancier voor een
deugdelijke verzending van de goederen, in overeenstemming
met de wettelijke en algemeen aanvaarde regels voor vervoer en
rekening houdende met de betreffende vervoersdocumenten en
vervoerscondities.
3. Tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld,
dient de levering plaats te vinden DDP (delivery duty paid),
franco, inclusief rechten aan het magazijn Haceka. Zie Incoterms
2000 en artikel 15 lid 3 van deze algemene (inkoop)voorwaarden.
4. Tot het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van
de leverancier. Na aflevering zijn de goederen voor risico van
Haceka. Aflevering betekent het tijdstip van de ondertekening van
de op de levering betrekking hebbende vrachtbrief door Haceka,
of door een door Haceka hiervoor gemachtigde derde.
5. Haceka mag de geleverde goederen weigeren wanneer de
noodzakelijke vervoersdocumenten ontbreken, of wanneer deze
niet volledig of duidelijk leesbaar zijn.
6. Haceka mag de geleverde goederen weigeren wanneer sprake
is van onjuiste belading, ondeugdelijke verpakking en/of
gebrekkige kwaliteit van de goederen.
Artikel 6 GARANTIE
1. De leverancier garandeert in ieder geval dat de goederen die
geleverd worden voldoen aan de overeengekomen specificaties;
tevens garandeert de leverancier dat zij van goede kwaliteit zijn
en dat zij geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn,
voor zover de bestemming bekend is of blijkt uit de aard van de
goederen.
2. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen geen
inbreuk maken op rechten van intellectueel eigendom, licenties en
andere rechten van derden en vrijwaart Haceka voor alle
aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 2 ORDERS/TOTSTANDKOMING VAN
OVEREENKOMSTEN
1. Voor de levering van goederen geldt dat de orders van Haceka
alleen rechtsgeldig zijn als zij schriftelijk zijn vastgelegd op het door
Haceka gebruikte orderbevestigingsformulier "F". Aanvullingen op
en wijzigingen van orders zijn alleen rechtsgelding als zij schriftelijk
zijn bevestigd door Haceka. Een overeenkomst komt tot stand
wanneer
de
leverancier
een
kopie
van
het
orderbevestigingsformulier F ondertekent, voorziet van een stempel
van zijn firma, en binnen 14 dagen na datum verzending terugstuurt
aan Haceka.

Artikel 7 NORMEN EN INSTRUCTIES T.B.V. LEVERING AAN
HACEKA
1. Naast deze algemene (inkoop)voorwaarden zijn op de
overeenkomst de normen en instructies t.b.v. levering aan
Haceka van toepassing.

2. Als de in lid 1 genoemde termijn wordt overschreden staat het
Haceka toch vrij om de aanvaarding als tijdig gedaan te beschouwen
en te bepalen dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

2. De normen en instructies t.b.v. levering aan Haceka zijn
beschikbaar via www.haceka.com en/of kunnen op verzoek aan
de leverancier worden verzonden of overhandigd.

3. Zolang een order niet door de leverancier is aanvaard in
overeenstemming met lid 1, kan zij altijd schriftelijk door Haceka
worden ingetrokken.

3. De normen en instructies t.b.v. levering aan Haceka maken
integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Leverancier en
Haceka.

4. Voor de levering van diensten geldt dat de opdracht daartoe op
een duidelijke, schriftelijke wijze moet zijn vastgelegd. De opdracht
tot levering van diensten moet zowel door Haceka als door de
leverancier zijn ondertekend en gedateerd.

Artikel 8 RECLAMATIES
1. Zowel vóór als na de levering heeft Haceka het recht de
goederen te (laten) inspecteren, (laten) keuren of (laten) testen.
De leverancier is verplicht hieraan mee te werken.

B. LEVERING VAN GOEDEREN

2. Als direct na de aflevering of in een later stadium blijkt dat de
goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst, of aan wat
van de goederen verwacht mocht worden, zal Haceka de
leverancier hiervan binnen 3 werkdagen na vaststelling van het
gebrek op de hoogte stellen.

Artikel 3 PLAATS EN TIJDSTIP VAN LEVERING
1. Levering dient op de overeengekomen plaats, wijze en tijd te
gebeuren, tenzij Haceka van tevoren schriftelijk heeft ingestemd met
een afwijkende levering.
2. De leverancier is verplicht om Haceka onmiddellijk schriftelijk op
de hoogte te stellen van iedere omstandigheid waardoor de levering
niet op de overeengekomen plaats, wijze en/of tijd zou kunnen
plaatsvinden. De leverancier zal Haceka binnen 2 werkdagen nadat
zich een dergelijke omstandigheid heeft voorgedaan per fax
berichten. De gevolgen van het gebrek in de levering komen voor
rekening van de leverancier.
3. Een afgesproken leverdatum of levertermijn wordt aangemerkt
als een fatale termijn. Indien de leverdatum of de levertermijn wordt
overschreden - ook indien dat het gevolg is van een weigering van
de levering door Haceka op grond van artikel 5 of op grond van de
Normen en Instructies t.b.v. levering aan Haceka - is Haceka
gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming
te vorderen onder nadere, door Haceka te stellen, voorwaarden.
4. Indien Haceka bij overschrijding van de leverdatum of de
levertermijn de overeenkomst niet geheel ontbindt op grond van lid
3, is de leverancier een boete van 5% van de factuurprijs
verschuldigd voor elke dag dat de overschrijding voortduurt, met een
maximum van 50% van de factuurprijs.
Artikel 4 EIGENDOM GOEDEREN
1. Bij aflevering gaat het eigendom van de goederen over op
Haceka. Als Haceka de factuur voor goederen betaalt voordat zij
afgeleverd worden, wordt Haceka eigenaar van deze zaken,
ongeacht waar deze zaken zich op dat moment bevinden.
2. Wanneer de goederen zich onder een derde bevinden op het
moment van betaling door Haceka, houdt deze derde de goederen
vanaf dat moment voor Haceka als eigenaar. De leverancier zal de

3. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen voldoen
aan alle wettelijke voorschriften (naar Nederlands recht) voor de
betreffende goederen en voor de levering van goederen in het
algemeen.

3. Los van de verdere rechten van Haceka, zal, in geval de
situatie van lid 2 van dit artikel zich voordoet, de leverancier de
goederen voor eigen rekening herstellen of vervangen nadat
Haceka dit heeft gevraagd. Het is aan Haceka om te bepalen of
de goederen hersteld of vervangen moeten worden. De
leverancier moet alle kosten vergoeden die Haceka redelijkerwijs
heeft moeten maken om de goederen te vervangen of herstellen.
Hieronder vallen ook inspectiekosten en overige kosten gemaakt
om het gebrek vast te stellen.
4. Wanneer lid 3 van dit artikel niet behoorlijk wordt nagekomen,
of wanneer sprake is van spoedeisendheid, heeft Haceka het
recht om op kosten van de leverancier te doen wat nodig is, of om
een ander te laten doen wat nodig is.
Artikel 9 BETALING
1. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na aflevering van de
goederen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De leverancier maakt voor elke bestelling in elk geval een
factuur in duplo op, en vermeldt daarop het ordernummer van
Haceka, de productomschrijving en het aantal bestelde goederen.
3. De facturen moeten uiterlijk op de dag van aflevering respectievelijk inklaring van de goederen in bezit zijn van Haceka.
4.
Betaling betekent niet dat Haceka de goederen heeft
goedgekeurd: ook ná betaling houdt Haceka het recht om te
reclameren.
5. Indien Haceka de betalingstermijn van lid 1 overschrijdt, is zij
een rente verschuldigd van 4%. Deze rentevoet komt in de plaats

van de wettelijke handelsrente zoals vastgesteld op de wijze
omschreven in artikel 120 van Boek 6 BW.
Artikel 10 INFORMATIEPLICHT
1. De leverancier is gehouden Haceka onmiddellijk te informeren
indien (i) faillissement, surséance dan wel een schuld
saneringsregeling met betrekking tot de leverancier wordt
aangevraagd, (ii) de leverancier overgaat tot staking of liquidatie van
zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien een besluit
hiertoe wordt genomen.
2. De leverancier is gehouden Haceka onmiddellijk te informeren
indien de leverancier door overmacht zijn verplichtingen jegens
Haceka niet kan nakomen.
Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
1. De leverancier is aansprakelijk voor alle door Haceka en derden
geleden en nog te lijden schade die het gevolg is van al of niet
verborgen gebreken aan de geleverde goederen. De leverancier is
ook aansprakelijk voor zijn handelen of nalaten en dat van zijn
personeel en/of derden die hem helpen bij de uitvoering van de
overeenkomst. De leverancier vrijwaart Haceka voor vorderingen tot
schadevergoeding van derden, waaronder begrepen afnemers van
Haceka.
2. Als de leverancier in gebreke is bij de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, is hij gehouden om de door
Haceka gemaakte incassokosten te vergoeden. Incassokosten
belopen minimaal 10% van de factuurprijs. Haceka behoudt zich het
recht voor om nakoming of ontbinding, al dan niet in combinatie met
een schadevergoeding te vorderen.
3. De leverancier verzekert zich voldoende tegen aansprakelijkheid
als bedoeld in dit artikel.
Artikel 12 OVERDRACHT/ UITBESTEDING
1. De leverancier heeft niet het recht zijn rechten en verplichtingen die
uit de overeenkomst met Haceka voortvloeien, geheel of gedeeltelijk
door derden te laten uitvoeren tenzij tussen Haceka en de derde partij
een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen.
Artikel 13 DOOR HACEKA VERSTREKTE EN IN SAMENWERKING
ONTWIKKELDE PRODUCTEN EN HULPMIDDELEN
1. Modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen die door
Haceka aan de leverancier zijn verstrekt, of door de leverancier voor
en op kosten van Haceka zijn gemaakt of aangeschaft, zijn en blijven
eigendom van Haceka.
2. Wanneer deze hulpmiddelen zich bij of onder toezicht van de
leverancier bevinden, zorgt de leverancier ervoor dat de hulpmiddelen
in goede staat zijn en blijven, en dat zij tegen de gebruikelijke risico's
verzekerd worden.
3. De leverancier zal deze hulpmiddelen aan Haceka afgeven of bij
Haceka afleveren zodra hierom is verzocht.
4. Producten en hulpmiddelen die door de leverancier in samenwerking met, of in opdracht van Haceka zijn ontwikkeld mogen alleen
aan derden worden verkocht en/of geleverd wanneer Haceka hiervoor
vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
C. LEVERING VAN DIENSTEN
Artikel 14 SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LEVERING VAN
DIENSTEN
1. Artikelen 3 t/m 13 zijn van overeenkomstige toepassing op de
levering van diensten door een leverancier.
2. De leverancier van diensten dient bij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed leverancier in acht te nemen. Daarbij dient de
leverancier zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van
Haceka.
3. De leverancier verplicht zich al datgene te doen wat bijdraagt aan
het afleveren van diensten van het kwalitatief hoogste niveau.
Hieronder vallen onder andere het bijwonen van bijeenkomsten in het
kader van de permanente opleiding, het naleven van gedragsregels,
en het efficiënte gebruik van geld, tijd en mankracht.
4. De leverancier dient Haceka te informeren over de voortgang van
de levering van diensten. Tevens moet een leverancier achteraf
rekening en verantwoording kunnen afleggen over de verrichte
werkzaamheden, gemaakte onkosten en verschotten.
5. Haceka is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst tot levering
van diensten op te zeggen zonder dat zij daarmee schadeplichtig
wordt. Haceka dient hierbij een redelijke opzegtermijn in acht te
nemen van maximaal één maand.
Artikel 15 SLOTBEPALINGEN
1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen, kort
gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
2. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van de geschillen bedoeld in lid 1, tenzij de kantonrechter op
grond van de wet exclusief bevoegd is. Wanneer dit laatste het geval
is worden geschillen zoveel als mogelijk voorgelegd aan de
kantonrechter te Amsterdam.
3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de
internationale regelen voor de uitlegging van handelstermen
(Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van
de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
4.
Haceka is auteursrechthebbende op haar algemene
(inkoop)voorwaarden en de normen en instructies t.b.v. levering aan
Haceka en het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet
toegestaan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen en
te gebruiken.

