Algemene Inkoopvoorwaarden
G+H Group
(lezing van 01-11-2018)

§1

Algemeen – Toepassingsgebied

(1)

Onze inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Wij erkennen geen voorwaarden
van de leverancier die in strijd zijn met of afwijken van onze inkoopvoorwaarden, tenzij wij
uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Onze inkoopvoorwaarden zijn
ook van toepassing indien wij de levering van de leverancier onvoorwaardelijk aanvaarden in
de wetenschap dat de inkoopvoorwaarden van de leverancier in strijd zijn met of afwijken
van onze inkoopvoorwaarden.
Alle afspraken tussen ons en de leverancier met het oog op de uitvoering van een
overeenkomst, moeten schriftelijk worden vastgelegd in de desbetreffende overeenkomst.
Onze inkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers volgens § 14 BGB (Duits Burgerlijk
Wetboek).

(2)
(3)

§2

Offerte – Bestelling

(1)

De leverancier is verplicht om onze bestelling binnen een termijn van 2 weken te
aanvaarden.
Bestellingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden geplaatst.

(2)

§3

Overeenstemming met de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties
en de VINCI-gedragscode

(1)

Door ons aan te sluiten bij het Global Compact van de Verenigde Naties verplichten wij ons
en ook onze leveranciers om het Global Compact na te leven. In de VINCI-gedragscode en
de gedragscode tegen corruptie worden aanvullende gedragsregels vastgelegd die ook door
onze leveranciers en onderaannemers in acht moeten worden genomen. Het VINCI-manifest,
de ethische charta met gedragsregels en de gedragscode tegen corruptie kunnen worden
opgeroepen op de VINCI-website.

(2)

VINCI heeft zich ertoe verplicht, de onderstaande internationale normen na te leven en heeft
ook haar leveranciers en onderaannemers ertoe verplicht, deze in acht te nemen:

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

de principes van de Verenigde Naties met betrekking tot ondernemingen en
mensenrechten

het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)

het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)

(3)

Tot de naleving van de principes van het Global Compact en de VINCI-ethiekcode behoren
met name:

eerbiediging van de mensenrechten

waarborging van de veiligheid van elke individuele werknemer

waarborging van adequate arbeidsomstandigheden (afschaffing van dwangarbeid,
kinderarbeid en elke vorm van discriminatie)

bedachtzame omgang met het milieu (bevordering, ontwikkeling en verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën)

bestrijding van alle vormen van corruptie

naleving van de wettelijke normen van de landen waar VINCI actief is
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(4)
(5)

De leverancier verplicht zich ertoe, ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle
inbreuken op de bovenstaande principes die zich in zijn werkgebied voordoen.
Schending van de onder (1) t/m (4) genoemde voorwaarden en verplichtingen door
leveranciers geldt voor ons als een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en
geeft ons het recht om bestaande overeenkomsten om gegronde redenen op te zeggen of
deze wegens plichtsverzuim te ontbinden.

§4

Prijzen – Betalingsvoorwaarden

(1)

Indien geen bijzondere overeenkomst is gesloten, gelden de prijzen als vaste prijzen alsmede
als
"DDP-leveringsadres" (volgens INCOTERMS 2010) inclusief verzekering en verpakking
zonder BTW.
Verpakkingsmateriaal wordt slechts gebruikt voor zover nodig en dient zoveel mogelijk te
bestaan uit milieuvriendelijke materialen; de leverancier is verplicht om de verpakking terug te
nemen in het kader van de bepalingen van de afvalwetgeving, tenzij anders wordt
overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de overeengekomen prijs binnen 30 kalenderdagen na
volledige levering of uitvoering en onze ontvangst van de factuur opeisbaar. Indien wij
betalingen binnen 14 kalenderdagen – gerekend vanaf de ontvangst van de factuur –
verrichten, verleent de leverancier ons 3 % betalingskorting op het netto factuurbedrag, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Wij zijn niet in gebreke zonder aanmaning van de leverancier.
Wij zijn gerechtigd tot verrekening en retentie voor zover de wet dat toestaat.
De facturen dienen in tweevoud te worden opgemaakt. Ze kunnen alleen door ons worden
verwerkt wanneer het op de bestelling aangegeven ordernummer wordt vermeld. De
leverancier is verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van
deze verplichting, tenzij hij kan aantonen dat hij hiervoor niet verantwoordelijk is.

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

§5

Levertijd – Contractuele boete

(1)

De in de bestelling of de bijlagen vermelde levertijden zijn bindend. Indien de leverancier met
een levering of dienst in gebreke blijft, hebben wij recht op de wettelijke claims. In het
bijzonder hebben wij het recht om na het vruchteloze verstrijken van een redelijke termijn
schadevergoeding in plaats van nakoming te eisen. Indien wij schadevergoeding eisen, heeft
de leverancier het recht om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het
plichtsverzuim.
De leverancier is verplicht, ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien zich
omstandigheden voordoen of hem duidelijk worden die erop wijzen dat een overeengekomen
levertijd niet kan worden nagekomen.
In geval van vertraging in de levering geldt een contractuele boete van 0,1 % van de
leveringswaarde per kalenderdag geacht te als overeengekomen, ten hoogste echter 5 % van
de leveringswaarde. De leveringswaarde wordt bepaald op basis van de overeengekomen
nettoprijzen. Wij hebben het recht om naast de uitvoering een contractuele boete te eisen. Wij
verplichten ons ertoe om het voorbehoud van een contractuele boete uiterlijk binnen 10
werkdagen na ontvangst van de vertraagde levering aan de leverancier te melden. Verdere
vorderingen en rechten blijven voorbehouden, met name de onder 1 beschreven vorderingen.

(2)

(3)

§6

Verzendinstructies
Onze verzendinstructies zijn bindend voor de leverancier. Voor zover onze bestelling geen
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afzonderlijke verzendinstructies bevat, moet de leverancier onze verzendinstructies
onmiddellijk bij ons opvragen. Gangbare of voor het gebruik van het product vereiste
instructies, inclusief de eventuele (ook weerbestendige) kenmerking van afzonderlijke
onderdelen of leveringsgroepen, moeten door de leverancier strikt worden opgevolgd. Alle
kosten die in dit verband ontstaan, zijn bij de prijzen inbegrepen. In geval van niet-naleving
van bovenstaande verplichtingen en van onze verzendinstructies zijn alle daaruit
voortvloeiende kosten voor rekening van de leverancier.

§7

Inspectie op gebreken – Aansprakelijkheid bij gebreken

(1)

De leverancier garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de contractuele afspraken
met betrekking tot hun kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot hun functie, werksnelheid,
houdbaarheid en precisie, en daarmee ook aan onze of door ons goedgekeurde specificaties
en documenten in overeenstemming met § 9 lid 1 van deze inkoopvoorwaarden. In het
bijzonder garandeert de leverancier het gebruik van materiaal dat het meest geschikt is voor
het doel van de prestatie, voor een geschikt ontwerp en voor een uitvoering die overeenstemt
met monsters en types.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen garandeert de leverancier in het bijzonder dat de
geleverde goederen bij risico-overdracht aan ons de overeengekomen kwaliteit vertonen. Als
overeengekomen inzake de hoedanigheid gelden naast de in de bovenstaande alinea
genoemde hoedanigheidskenmerken altijd de productbeschrijvingen die het onderwerp van
de bestelling vormen of die anderszins in het contract zijn opgenomen. Het maakt niet uit of
de productbeschrijvingen afkomstig zijn van de leverancier, de fabrikant van de goederen of
van ons, op voorwaarde dat zij in de bestelling of andere contractuele documenten – ook door
verwijzingen – voldoende beschreven zijn.
De leverancier is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten,
voorschriften, normen, fabrikanten- en verwerkingsvoorschriften met betrekking tot het
leveringsvoorwerp/de dienst.
Wij zijn niet verplicht om de levering onmiddellijk te controleren indien dit voor ons – op grond
van bij de leverancier bekende of herkenbare bedrijfsprocessen in het kader waarvan hij
levert – onredelijk of ondoelmatig is. In dit geval is een klacht nog steeds tijdig, indien deze
onmiddellijk na constatering van een gebrek wordt ingediend, tenzij het gebrek ten tijde van
de levering ook zonder inspectie duidelijk was.
Wij hebben in volle omvang recht op de wettelijke garantieaanspraken; wij hebben in ieder
geval het recht om van de leverancier naar onze keuze ofwel het verhelpen van het gebrek
ofwel de levering van een nieuw product te eisen. Het recht op schadevergoeding, met name
het recht op schadevergoeding in plaats van de uitvoering, wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
Wij hebben het recht om het gebrek zelf op kosten van de leverancier te verhelpen als
gevaar dreigt of bijzondere urgentie bestaat.
De verjaringstermijn voor garantieaanspraken richt zich naar de wettelijke bepalingen.
De bepalingen in §§ 445a en 445b BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de dwingende
bepalingen van het leveringsrecht blijven onverlet.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

§8

Beschermingsrechten

(1)

De leverancier garandeert dat in verband met zijn levering geen inbreuk wordt gemaakt op
rechten van derden.
Indien een derde wegens rechtsschending aanspraken tegenover ons doet gelden, is de
leverancier verplicht, ons op ons eerste schriftelijke verzoek tegen deze aanspraken te
vrijwaren.
De vrijwaringsverplichting van de leverancier heeft betrekking op alle kosten die
noodzakelijkerwijs door ons worden gemaakt als gevolg van of in verband met vorderingen
van derden.

(2)

(3)
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(4)

(5)

In geval van vorderingen tot schadevergoeding (door de derde of door ons) blijft het de
leverancier voorbehouden, aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de schending
van de rechten van de derde partij.
De verjaringstermijn voor deze vorderingen bedraagt vijf jaar vanaf risico-overdracht voor de
zaken die overeenkomstig hun gangbare gebruikswijze voor een gebouw zijn ingezet, in
andere gevallen drie jaar vanaf de risico-overdracht.

§9

Documenten – Geheimhouding

(1)

De leverancier dient onze tekeningen, plannen, illustraties, berekeningen, modellen en
andere mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens (onderstaand: 'documenten'
genoemd) steeds te vergelijken met de inhoud van zijn offerte en onze bestelling. Eventuele
afwijkingen in onze documenten moeten onmiddellijk worden gemeld; in het geval van later
ingediende documenten onmiddellijk na de overhandiging ervan. De leverancier is
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het verzuimen van een
dergelijke kennisgeving.
Onze toestemming voor de door de leverancier aan ons voorgelegde documenten laat de
verantwoordelijkheid van de leverancier voor zijn prestaties onverlet.
Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten voor op alle overhandigde
documenten. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt voor de productie op basis van onze
bestelling en moeten na verwerking van de bestelling – samen met alle kopieën of
reproducties, ook in elektronische of digitale vorm – ongevraagd aan ons worden
geretourneerd.
De leverancier is verplicht, alle ontvangen documenten en informatie strikt geheim te houden.
Zij mogen alleen met onze uitdrukkelijke toestemming aan derden worden bekendgemaakt.
De geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van dit contract. Zij vervalt wanneer en voor
zover de in de verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten
opgenomen productiekennis algemeen bekend is geworden.

(2)
(3)

(4)

§ 10

Retentierechten van de leverancier – Verrekening

(1)

(3)

Een retentierecht van de leverancier wegens een eventuele vordering is uitgesloten, tenzij
deze is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie als de vordering.
Een verrekening (van een vordering) door de leverancier met ons toekomende vorderingen is
alleen toegestaan voor zover het een onbetwiste, d.w.z. schriftelijk erkende of rechtsgeldig
vastgestelde vordering betreft.
Wij zijn gerechtigd tot verrekening en retentie voor zover de wet dat toestaat.

§ 11

Eigendomsvoorbehoud

(1)

Als wij onderdelen aan de leverancier leveren, behouden wij ons de eigendom aan deze
onderdelen voor. De verwerking of omvorming door de leverancier worden als voor ons
uitgevoerd. Indien onze voorbehoudsgoederen met andere, niet aan ons toebehorende
voorwerpen worden verwerkt, verwerven wij mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de
verhouding van de waarde van onze zaak tot de verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de
verwerking.
Indien de door ons ter beschikking gestelde zaak onlosmakelijk met andere, niet aan ons
toebehorende zaken wordt vermengd, verwerven wij mede-eigendom aan de nieuwe zaak in
de verhouding van de waarde van de voorbehouden zaak tot de andere vermengde zaken op
het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig wordt uitgevoerd dat de zaak
van de leverancier als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de
leverancier de mede-eigendom naar rato aan ons cedeert. De leverancier bewaart de

(2)

(2)
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uitsluitende eigendom of mede-eigendom voor ons.
(3)

(4)

(5)

Wij behouden ons de eigendom aan gereedschappen voor. De leverancier is verplicht, het
gereedschap uitsluitend voor de productie van de door ons bestelde goederen te gebruiken.
De leverancier is verplicht om de ons toebehorende gereedschappen op eigen kosten voor
nieuwwaarde te verzekeren tegen brand, water en diefstal. Tevens cedeert de leverancier
reeds nu alle schadeclaims uit hoofde van deze verzekering aan ons; wij aanvaarden bij
dezen de cessie. De leverancier is verplicht om alle noodzakelijke onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden aan onze gereedschappen alsmede alle instandhoudings- en
reparatiewerkzaamheden op eigen kosten en tijdig uit te voeren. Hij dient ons onmiddellijk op
de hoogte te stellen van eventuele storingen; indien hij dit opzettelijk nalaat, blijven
schadeclaims onverminderd van kracht.
Voor zover de ons volgens lid (1) en/of (2) toekomende zekeringsrechten de inkoopprijs van
alle onze, nog niet betaalde voorbehoudsgoederen met meer dan 10 % overschrijden, zijn wij
verplicht om de zekerheidsrechten op verzoek van de leverancier naar onze keuze vrij te
geven.
De eigendomsoverdracht van de aan ons te leveren goederen vindt onvoorwaardelijk en
zonder inachtneming van de betaling van de desbetreffende vergoeding plaats. Eveneens
uitgesloten zijn alle vormen van uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud.

§ 12

Aansprakelijkheid van de producent – Productaansprakelijkheid

(1)

Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor een productschade, is hij verplicht om ons
op ons eerste verzoek te vrijwaren tegen schadeclaims van derden, voor zover de oorzaak
binnen zijn controle en organisatie ligt en hij zelf extern aansprakelijk is.
In het kader van zijn aansprakelijkheid voor schade in de zin van de vorige alinea is de
leverancier bovendien verplicht tot vergoeding van alle kosten conform §§ 683, 670 BGB of
§§ 830, 840, 426 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) die voortvloeien uit of verband houden met
een door ons uitgevoerde terugroepactie. Voor zover mogelijk en redelijk informeren wij de
leverancier over de inhoud en de omvang van de uit te voeren terugroepacties en geven wij
hem de mogelijkheid voor een stellingname. Andere wettelijke aanspraken blijven onverlet.
De leverancier verplicht zich, de productaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd
bedrag van € 2,5 miljoen per geval van lichamelijk letsel / vermogensschade – forfaitair
bedrag – voor de duur van deze overeenkomst, d.w.z. tot het verstrijken van de
verjaringstermijn voor gebreken, in stand te houden; indien wij recht hebben op verdere
schadeclaims, blijven deze onverlet.

(2)

(3)

§ 13

Plaats van vervulling – Rechtskeuze – Forum

(1)

Tenzij in de bestelling anders vermeld staat, geldt als plaats van vervulling het door ons
opgegeven leveringsadres.
Deze inkoopvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de leverancier en ons zijn
onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VNkooprecht. Eventuele voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud in ons
voordeel zijn onderhevig aan het recht van de desbetreffende locatie van de zaak, voor zover
de gemaakte rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht niet toelaatbaar of nietig is.
Indien de leverancier een handelaar is, is onze vestigingsplaats tevens forum; wij hebben
echter ook het recht om de leverancier te dagen op de plaats van vervulling van de
leveringsverplichting.

(2)

(3)
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