Algemene inkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
Voor het sluiten van overeenkomsten en juridische
relaties tussen de leverancier en HEWI Heinrich
Wilke GmbH – hieronder ook HEWI of besteller
genoemd – gelden uitsluitend deze ALGEMENE
INKOOPVOORWAARDEN.
De voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige
zaken tussen de contractpartijen. Zij gelden bij
doorlopende zakenrelaties ook dan als betrokken
wanneer bij afzonderlijke bestellingen of verlening
van orders niet nog eens uitdrukkelijk ernaar is
verwezen.
Algemene bedrijfs- of leveringsvoorwaarden van
de leverancier gelden slechts in zoverre als HEWI
daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is
gegaan. De inontvangstneming van leveringen
en/of de betaling van de koopprijs gelden ook
zonder uitdrukkelijk protest tegen de voorwaarden
van de leverancier niet als stilzwijgende goedkeuring van de besteller.
Wijzigingen of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk geschieden. Zij worden uitsluitend
onderdeel van de overeenkomst wanneer deze op
grond van een met HEWI schriftelijk gesloten individuele overeenkomst inhoud van de overeenkomst zijn geworden.

leverancier voor het uitvoeren van de bestelling
beschikbaar stelt, blijven eigendom van HEWI en
dienen op verzoek te worden overhandigd.
Hetzelfde geldt voor door de leverancier hiervan
gefabriceerde kopieën of in elektronische vorm
opgeslagen gegevens.

2. Bestelling/leveringsovereenkomst
Leveringsovereenkomsten (bestelling en inontvangstneming) en leveringen en wijzigingen en
aanvullingen daarvan moeten schriftelijk geschieden. Voor de inhoud en omvang van leveringen en
diensten is de schriftelijke bestelling maatgevend.
Als schriftelijke bestelling geldt ook de
doormelding via telefax of e-mail. Mondeling of
telefonisch gedane bestellingen moeten voor hun
rechtsgeldigheid achteraf schriftelijk worden
bevestigd.
De in de bestelling vastgelegde kwaliteiten van het
product (product- of dienstomschrijving) leggen
de eigenschappen van het leveringsvoorwerp uitvoerig en afsluitend vast. De doorslaggevendheid
van de schriftelijke bestelling geldt ook voor andere toelichtingen, toezeggingen enz. door ons
personeel.
Als de leverancier de bestelling niet binnen twee
weken na toezending van de offerte aanneemt,
dan heeft de besteller recht op herroeping.
Leveringen worden echter bindend wanneer de
leverancier niet uiterlijk twee weken na binnenkomst bezwaar maakt.
De besteller kan in het kader van wat in redelijkheid van de leverancier kan worden gevergd wijzigingen van het leveringsvoorwerp in constructie
en uitvoering verlangen. Hierbij dienen de effecten, met name met betrekking tot de meer- en
minderkosten en de leveringstermijnen, op passende wijze in onderlinge overeenstemming te
worden geregeld.
De leverancier is verplicht alle tekeningen, modellen, monsters, handleidingen of overige documenten die aan hem door HEWI beschikbaar worden
gesteld in samenhang met de bestelling of voor
het uitvoeren van de overeenkomst, geheim te
houden. Het is de leverancier met name verboden
om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van HEWI deze documenten aan derden te overhandigen of derden inzage te verlenen of op een
andere wijze aan derden beschikbaar te stellen.
Alle tekeningen, modellen of monsters, in om het
even welke aard en omvang HEWI deze aan de

4. Leveringsdata en –termijnen/achterstalligheid / overmacht
De in schriftelijke bestellingen genoemde leveringsdata en termijnen zijn bindend. Maatgevend
voor de naleving van de leveringsdatum of de
leveringstermijn is de aankomst van de goederen
op de door de besteller bepaalde plaats. Als er
geen levering „franco fabriek“ (vgl. Incoterms
2000 „CPT“) overeengekomen is, dient de leverancier de goederen met inachtneming van de
gebruikelijke tijd voor verlading en verzending tijdig beschikbaar te stellen.
Indien de leverancier niet binnen de hem door de
besteller gestelde passende nalevertermijn levert,
heeft de besteller het recht de overeenkomst nietig te verklaren en bij opzettelijk plichtsverzuim van
de leverancier vergoeding van de vertragingschade of schadevergoeding in plaats van de dienst te
verlangen. Dit geldt niet voor gemiste winst en
schade vanuit bedrijfsonderbreking. Bij lichte
opzet wordt de schadevergoeding beperkt tot
extra vrachtkosten en modificatiekosten en nadat
vruchteloos een uiterste termijn is gesteld of de
interesse in de levering is weggevallen, tot de
meerkosten voor dekkingsaankopen.
In het geval van te late levering heeft de besteller
het recht forfaitaire schade wegens vertraging ter
hoogte van 1 % van de bestelwaarde van de goederen / prijs van de door de te late levering getroffen deellevering of dienst per voltooide week te
verlangen, echter niet meer dan 10 %; verdergaande wettelijke claims (nietigverklaring en schadevergoeding in plaats van de dienst) blijven voorbehouden. De leverancier heeft het recht aan de
besteller te bewijzen dat er als gevolg van de vertraging helemaal geen of een aanzienlijk lagere
schade is ontstaan. De overdracht van een verlate
levering laat eventuele schadeclaims inzake een
verdergaande schade wegens achterstalligheid
onaangetast.
Bij een leveringsaffaire in de zin van § 376 HWB is
voor de uitoefening van het recht op nietigverklaring en voor de indiening van een aanspraak op
schadevergoeding niet nodig dat er een uiterste
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3. Levering
De leverancier is noch tot deelleveringen noch tot
meer- of minderleveringen geautoriseerd. Het
transport van de goederen gebeurt op risico en
kosten van de leverancier. Het gevaar van de toevallige ondergang en/of het verlies gaat door de
overgave van de goederen op de bedrijfsvestiging
van de besteller c.q. op de door deze bepaalde
ontvangstplaats over op de besteller.
De leverancier staat onbeperkt in voor de verwerving van de voor de levering vereiste toeleveringen
en diensten – ook zonder schuld –. Het voorbehoud van zelfbevoorrading is uitgesloten.
Wanneer over het vermogen van de leverancier
het insolventieproces of de gerechtelijke of buitengerechtelijke surseance van betaling wordt
gestart, dan heeft de besteller het recht de overeenkomst nietig te verklaren voor het gedeelte
waaraan nog niet is voldaan.

termijn wordt gesteld. Als de leverancier zich
beroept op „omstandigheden die prestatie vrijstellen“, met name op gebeurtenissen van overmacht, dan is hij in het kader van wat in redelijkheid kan worden gevergd ertoe verplicht deze
onmiddellijk schriftelijk aan de besteller mee te
delen. De contractuele verplichtingen dienen dan
in goed vertrouwen aan de gewijzigde verhoudingen te worden aangepast. Als de leverancier zijn
mededelingsverplichtingen overtreedt, verliest hij
het recht zich te beroepen op de „speciale
omstandigheden“.
5. Prijzen/betalingsvoorwaarden
De besteller doet betalingen na 14 dagen onder
aftrek van 3 % aftrek bij contante betaling of netto
na 30 dagen, wanneer schriftelijk niets anders is
overeengekomen.
Maatgevend voor de berekening van de betalingstermijn is de datum van aankomst van de goederen op de plaats van bestemming. Mocht de
rekening later binnenkomen dan de goederenzending, dan geldt de aankomstdatum van de rekening bij de besteller als basis voor de bepaling
van de betalingstermijn. Bij het accepteren van
vervroegde levering richt de vervaldatum zich naar
de overeengekomen leveringstermijn.
Rekeningen dienen in tweevoudig afschrift naar
de besteller te worden gestuurd. Zij mogen niet bij
de levering worden gevoegd.
De leverancier heeft uitsluitend recht op verrekening wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig zijn
vastgesteld, door de besteller zijn erkend c.q. na
vraag om stellingname niet door de besteller betwist en schriftelijk bevestigd zijn. Tot uitoefening
van een recht van retentie is de leverancier slechts
in zoverre bevoegd als zijn tegenclaim op dezelfde
contractverhouding berust.
Voor zover attesten over materiaalcontroles zijn
overeengekomen, vormen zij een wezenlijk
bestanddeel van de levering en dienen zij samen
met de rekening, maar uiterlijk 10 dagen na facturering naar de besteller te worden gestuurd.
Rekeningen moeten op hun vroegst worden
betaald bij binnenkomst van het overeengekomen
attest.
Bij foutieve levering heeft de besteller het recht de
betaling voor evenredige waarde te onthouden
totdat de levering op de voorgeschreven wijze is
voldaan.
6. Verzending/verpakking/reclame
De leverancier dient voor zijn leveringen de erkende regels van de techniek en de veiligheid na te
leven en de goederen voldoende tegen transportschade te verzekeren. Voor beschadigingen als
gevolg van gebrekkige verpakking is de leverancier aansprakelijk.
De besteller voldoet aan zijn commerciële onderzoeksverplichting door de hem toegezonden goederen op de in de branche gebruikelijke wijze en
steekproefsgewijs te onderzoeken.
De besteller dient manco's in de levering direct
schriftelijk aan de leverancier op te geven, zodra
zij volgens de omstandigheden van een op de
voorgeschreven wijze verlopen gang van zaken
worden vastgesteld. De reclame is nog tijdig,
wanneer de besteller binnen drie dagen na de
ontdekking van het manco de reclame naar de
leverancier verstuurt; voor zover het om duidelijke
manco's gaat, dient de schriftelijke reclame bin-
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nen tien dagen na ontvangst van de goederen te
gebeuren. In dit opzicht ziet de leverancier af van
het bezwaar van de verlate reclame.
7. Garantie/verjaring
Bij levering van goederen met manco's kan de
besteller, als de desbetreffende wettelijke en de
hieronder vermelde voorwaarden aanwezig zijn en
voor zover in het individuele geval niets anders is
overeengekomen, het volgende verlangen: bij
gegronde reclame is de besteller naar zijn keuze
tot herstel (herstellen van gebreken) of nalevering
(vervangende levering) gerechtigd. De nalevering
van de gehele dienst kan ook worden verlangd,
wanneer slechts een gedeelte van de levering met
manco's belast is en de overdracht van het andere gedeelte zonder belang voor de besteller is. De
in het kader van de nalevering optredende kosten
inclusief extra transport- of vrachtkosten worden
gedragen door de leverancier.
Als de leverancier de nalevering evtl. niet binnen
een passende termijn kan uitvoeren, hij het verzoek niet binnen de hem gestelde termijn nakomt,
de nalevering mislukt of het stellen van een termijn
overbodig is, dan heeft de besteller het recht de
koopprijs te verminderen, de overeenkomst nietig
te verklaren en, als de leverancier moet opkomen
voor het manco, schadevergoeding te verlangen.
Deze houdt ook de kosten in van een eventuele
vervangende inkoop c.q. de kosten voor een
reparatie door een derde. De schadevergoeding
omvat ook alle door de goederen met manco's
adequaat causaal veroorzaakte schade.
Als een manco niet door passende materiaalcontroles vooraf herkenbaar is en daardoor de onvolmaaktheid van de geleverde zaak pas tijdens de
productie, verwerking of de inbouw kan worden
vastgesteld, dan is de leverancier aansprakelijk,
voor zover hij moet opkomen voor de onvolmaaktheid van de zaak, naast zijn verplichting tot het
vergoeden van alle schade die door het staken en
vertragen van de productie ontstaat en voor de
reeds gemaakte vergeefse kosten.
De schadevergoeding omvat ook de schade die
voorkomt doordat de zaak met manco's door
inbouw of vermenging tot een foutief product
geleid heeft. De schadevergoeding omvat in individuele gevallen daardoor ook de schade- en
kostenvergoeding die de besteller verplicht is te
leveren in het kader van de wettelijke garantieverplichting en regresaansprakelijkheid (§ 478 ff.
BWB).
Voor de door de leverancier gefabriceerde producten c.q. voor de door hem uitgevoerde order
geldt een fabrieksgarantietermijn van drie jaar, tenzij de wettelijke fabrieksgarantietermijn tot een langere fabrieksgarantietermijn zou leiden. In dit geval
moeten de wettelijke fabrieksgarantietermijn inclusief de regelingen inzake de regresaansprakelijkheid (§§ 438, 479 BWB) en de wettelijke afloopopschorting conform § 479 lid 2 BWB gelden.
Bij nalevering begint een nieuwe fabrieksgarantietermijn door de levering van de nieuwe goederen
in plaats van de goederen met manco's. Door de
nalevering erkent de leverancier het gereclameerde manco. Voor het geval de leverancier een
manco met boze opzet verzwijgt, wordt de
fabrieksgarantietermijn verlengd tot vijf jaar.

8. Productaansprakelijkheid / productobservatie / terugroeping
Voor manco's aan de goederen die veroorzaakt
zijn door schuld van de leverancier, vrijwaart deze
de besteller en voor zover nodig diens klanten op
eerste verzoek in zoverre van daaruit resulterende
productaansprakelijkheid als hij zelf ook direct
aansprakelijk zou zijn.
De leverancier is verplicht op aanwijzing van de
besteller alle vereiste maatregelen in het kader van
de productobservatie uit te voeren die daarbij
horen, in individuele gevallen ook waarschuwingsen terugroepingsacties. De kosten die door terugroepingsacties voor de besteller ontstaan, dienen
door de leverancier aan de besteller te worden
vergoed.
De leverancier moet zich voldoende verzekeren
tegen de risico's vanuit de productaansprakelijkheid. Op verzoek dient een desbetreffend bewijs
van verzekering te worden geleverd.
9. Aansprakelijkheid/schadevergoeding
Claims tot schadevergoeding van de leverancier,
om het even om welke rechtsgrond, met name
vanwege overtreding van verplichtingen vanuit de
schuldverhouding en ongeoorloofd handelen zijn
met uitzondering van de aansprakelijkheid voor
opzettelijk of grof nalatig gedrag, voor letsel met
dodelijke, het lichaam of de gezondheid bedreigende afloop, of vanwege overtreding van wezenlijke contractuele verplichtingen uitgesloten.
De claim tot schadevergoeding voor de overtreding van wezenlijke contractuele verplichtingen is
echter beperkt tot de voor het contract typische
voorzienbare schade, voor zover een begrenzing
niet om een andere reden vanwege opzettelijk of
grof nalatig handelen c.q. vanwege letsel met
dodelijke, het lichaam of de gezondheid bedreigende afloop uitgesloten is.
Als door derden conform bindend recht een
beroep wordt gedaan op de besteller op grond
van aansprakelijkheid onafhankelijk van schuld,
komt de leverancier ten opzichte van de besteller
in zoverre op als hij ook direct aansprakelijkheid
zou zijn. Voor de schadevereffening tussen besteller en leverancier worden de uitgangspunten van §
254 BWB navenant toegepast. Dit geldt ook voor
het geval van een directe belasting van de leverancier.
De vergoedingsverplichting is uitgesloten, voor
zover de besteller zijnerzijds de aansprakelijkheid
ten opzichte van zijn afnemer op effectieve wijze
heeft beperkt. Hierbij zal de besteller zich inspannen om aansprakelijkheidsbeperkingen in juridische toegestane omvang ook ten gunste van de
leverancier overeen te komen.
Voor maatregelen van de besteller tot het voorkomen van schade (bv. terugroepingsactie) is de
leverancier aansprakelijk, voor zover hij juridisch
verantwoordelijk is voor het manco of de omstandigheid die de schade veroorzaakt. De besteller
zal de leverancier, als hij op deze conform de
bovenstaande regelingen een beroep wil doen,
onmiddellijk en uitvoerig informeren en voor zover
dit mogelijk is, gelegenheid bieden om het schadegeval te onderzoeken.

vrijwaart de besteller van alle aanspraken die vanwege schending van een octrooirecht op de
besteller worden gedaan en neemt de kosten op
zich voor het inachtnemen van de rechten (inclusief eventuele rechtsgeschillen en schikkingsbehandelingen), als deze aanspraken berusten op
plichtsverzuim door eigen schuld van de leverancier. De besteller zal de leverancier ingeval van
een belasting onverwijld informeren en biedt de
leverancier de mogelijkheid aan de desbetreffende
behandelingen deel te nemen.
11. Contractaanpassing
Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de
zin van § 313 BWB de economische betekenis of
de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen
of aanzienlijk inwerken op het bedrijf van de
besteller, zal het contract in goed vertrouwen
navenant worden aangepast.
Voor zover economisch in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat wordt vastgehouden aan het
contract, heeft de besteller het recht de overeenkomst nietig te verklaren en wel ook dan wanneer
eerst met de leverancier een verlenging van de
levertijd was overeengekomen, maar de onredelijkheid pas later begint. Als hij van dit recht op
nietigverklaring gebruik wil maken, dan dient hij dit
latere besef van de draagwijdte van de gebeurtenis direct aan de leverancier mee te delen.
12. Rechtskeuze / bevoegde rechtbank /
varia
Voor de juridische relatie in samenhang met deze
overeenkomst geldt uitsluitend Duits recht met
uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde
Naties over overeenkomsten betreffende de internationale aankoop van goederen.
De enige bevoegde rechtbank bij alle vanuit de
contractverhouding direct of indirect voortkomende geschillen is de vestigingsplaats van de besteller. Dit geldt ook ten opzichte van eventuele juridische vragen in samenhang met de Algemene
Inkoopvoorwaarden.
Het is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de besteller toegestaan om in
informatie- en/of reclamemateriaal te verwijzen
naar de met de besteller bestaande zakelijke
relatie.
Mocht een bepaling in deze bedrijfsvoorwaarden
of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van alle overige bepalingen of
afspraken niet aangetast. Dan komt de wettelijke
regeling in de plaats van de ongeldige bepaling.
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10. Octrooirechten
De leverancier neemt de garantie over dat de door
hem geleverde goederen geen binnen- of buitenlandse octrooirechten schenden. De leverancier
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