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Algemene inkoopvoorwaarden Westrom

Artikel
Definities
Artikel 11 		
Definities
1.1
Gemeenschappelijke
Regeling
Westrom,
gevestigd
enen
kantoorhoudende
tete
6042
JXPA
Roermond,
Kerkeveldlaan
1.1	Westrom: de
Gemeenschappelijke
Regeling
Westrom,
gevestigd
kantoorhoudende
6041
Roermond,
De Hanze nr.2;1;
1.2
1.2	Algemene inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom of
of een
een
aan haar gelieerde rechtspersoon (hierna: “Westrom”);
1.3
1.3	Leverancier: de contractuele wederpartij van
van Westrom
Westrom die
die goederen
goederenaan
aanWestrom
Westromlevert,
levert,diensten
dienstenaan
aan Westrom verleent
verleent of
of
werken van Westrom aanneemt;
1.4
1.4	Levering: het één of meer zaken en/of diensten en/of werken in bezit stellen respectievelijk in de macht
macht brengen
brengen van
van Westrom
Westrom
inclusief eventuele installatie/montage van zaken;
1.5
leverancier
betreffende
de levering
van van
zaken
en/ofen/of
verlening
van dien1.5	Overeenkomst: de
de overeenkomst
overeenkomsttussen
tussenWestrom
Westromenen
leverancier
betreffende
de levering
zaken
verlening
van
sten en/ofen/of
aanneming
van van
werkwerk
waarop
dezedeze
algemene
inkoopvoorwaarden
van van
toepassing
is; is;
diensten
aanneming
waarop
algemene
inkoopvoorwaarden
toepassing
1.6
1.6	Partijen: Westrom en leverancier gezamenlijk.
Artikel
Toepasselijkheid
Artikel 22		
Toepasselijkheid
2.1
2.2	Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen tot het doen van aanbiedingen
aanbiedingen van,
van, aanbiedingen
aanbiedingen
aan en overeenkomsten met Westrom voor zover het levering van goederen, diensten en/of werken aan Westrom betreft.
2.2
Door het
hetaccepteren
accepterenvan
vaneen
eeninkooporder
inkooporderaanvaardt
aanvaardt
leverancier
toepasselijkheid
deze
algemene
inkoopvoorwaar2.2	Door
dede
leverancier
dede
toepasselijkheid
vanvan
deze
algemene
inkoopvoorwaarden,
den, op
ooklatere
op latere
overeenkomsten
tussen
hem
Westrom.DeDetoepasselijkheid
toepasselijkheidvan
van eventuele
eventuele algemene voorwaarden,
ook
overeenkomsten
tussen
hem
en en
Westrom.
voorwaarden,
verkoopvoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
vandeze
dezealgemene
algemene
inkoopvoorwaarden
slechts
bindend
voor deze
zoveruitdrukkelijk
deze uitdrukkelijk
schriftelijk
door
2.3	Afwijkingen van
inkoopvoorwaarden
zijn zijn
slechts
bindend
voor zover
schriftelijk
door Westrom
Westrom
zijn aanvaard.
zijn
aanvaard.
2.4
nietig
is of
wordt,
zullen
de
2.4	Indien enige bepaling
bepaling van
van deze
dezealgemene
algemeneinkoopvoorwaarden
inkoopvoorwaardenen/of
en/ofdedeovereenkomst
overeenkomst
nietig
is vernietig
of vernietig
wordt,
zullen
overige
bepalingen
volledig
van kracht
blijven
en zullen
de partijen
in overleg
treden teneinde
nieuwe bepalingen
ter vervande
overige
bepalingen
volledig
van kracht
blijven
en zullen
de partijen
in overleg
treden teneinde
nieuwe bepalingen
ter
ging van devan
nietige
c.q. vernietigde
bepalingen
overeen
te komen,
waarbij
zoveel
mogelijk
het doel
en de
vanvan
de
vervanging
de nietige
c.q. vernietigde
bepalingen
overeen
te komen,
waarbij
zoveel
mogelijk
het doel
enstrekking
de strekking
nietige
c.q.c.q.
vernietigde
bepalingen
in acht
worden
genomen.
de
nietige
vernietigde
bepalingen
in acht
worden
genomen.
2.5
enen
de de
eventueel
daarbij
behorende
bijlage(n)
in strijd
metzijn
de met
algemene
inkoop2.5	
Indien onderdelen
onderdelen van
vandedeovereenkomst
overeenkomst
eventueel
daarbij
behorende
bijlage(n)
in zijn
strijd
de algemene
voorwaarden, dan is dan
de hiërarchie
als volgt
is overeengekomen:
inkoopvoorwaarden,
is de hiërarchie
alstenzij
volgtanders
tenzij anders
is overeengekomen:
• de overeenkomst;
• de bijlagen van de overeenkomst;
• de algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel
Totstandkoming van
van de
de overeenkomst
overeenkomst en
en wijzigingen
wijzigingen
Artikel 33		
Totstandkoming
3.1
3.1	Alle schriftelijke aanbiedingen van de (aspirant-)leverancier zijn onherroepelijk gedurende een termijn van zestig
zestig (60)
(60) dagen
dagen
nadat het aanbod Westrom heeft bereikt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2
hethet
kader
vanvan
een een
aanbieding
te maken
kostenkosten
zijn voor
rekening.
Iedere precon3.2	
Alle door
door de
de(aspirant-)leverancier
(aspirant-)leverancierin in
kader
aanbieding
te maken
zijnzijn
voor
zijn rekening.
Iedere
tractuele aansprakelijkheid
van Westrom
wordt hierbij
ook uitgesloten.
precontractuele
aansprakelijkheid
van Westrom
wordt overigens
hierbij overigens
ook uitgesloten.
3.3
mondelinge
aanvraag
vanvan
Westrom
volgtvolgt
een onherroepelijk
schriftelijk
aanbodaanbod
van (aspirant-)leveran3.3	Op een
een schriftelijke
schriftelijkeofof
mondelinge
aanvraag
Westrom
een onherroepelijk
schriftelijk
van (aspirant-)
cier, tenzij schriftelijk
anders anders
is overeengekomen.
leverancier,
tenzij schriftelijk
is overeengekomen.
3.4
overeenkomst komt
3.4	De overeenkomst
komt pas
pas tot stand
stand nadat
nadat een
een daartoe
daartoe bevoegde
bevoegde functionaris
functionarisvan
vanWestrom
Westromhaar
haarschriftelijk
schriftelijkheeft
heeftvastgelegd
vastgelegd/
enen
ondertekend.
/laten
latenvastleggen
vastleggen
ondertekend.
3.5
omvang
en/of
hoedanigheid
vanvan
de te
zaken
of diensten
te wijzigen.
De over3.5	Westrom is
is te
te allen
allentijde
tijdebevoegd
bevoegddede
omvang
en/of
hoedanigheid
deleveren
te leveren
zaken
of diensten
te wijzigen.
De
eengekomen vergoeding
zal inzal
dat in
geval
evenredigheid
met de wijziging
worden aangepast.
EventueelEventueel
minder te verrichten
overeengekomen
vergoeding
dat in
geval
in evenredigheid
met de wijziging
worden aangepast.
minder te
werkzaamheden,
voor zovervoor
niet reeds
enverricht,
eventuele
zullen daarbij
worden
verdisconverrichten
werkzaamheden,
zover verricht,
niet reeds
en (overige)
eventuelekostenbesparingen
(overige) kostenbesparingen
zullen
daarbij
worden
teerd.
verdisconteerd.
3.6
3.6	Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs
prijs en/of
en/of het
het tijdstip
tijdstip
van levering is hij verplicht, alvorens aan een wijziging gevolg te geven, hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch
doch uiterlijk
uiterlijk binnen
binnen
vijf (5) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, Westrom schriftelijk te informeren.
3.7
voor de
de prijs
prijs en/of
en/of de
deleveringstermijn
leveringstermijnc.q.
c.q.het
hetleveringstijdstip
leveringstijdstipen/of
en/ofde
dedienstverlening
dienstverleningnaar het oordeel
3.7	Indien deze gevolgen voor
naarWestrom
het oordeel
van Westrom zijn,
onaanvaardbaar
zijn,het
heeft
Westrom
het recht dezonder
overeenkomst
zondertotgehoudenheid
tot
van
onaanvaardbaar
heeft Westrom
recht
de overeenkomst
gehoudenheid
enige (schade-)
enige (schade-)vergoeding
vergoeding
te ontbinden. te ontbinden.
Artikel
Overdracht van
van verplichtingen
verplichtingen
Artikel 44		
Overdracht
4.1
metvoorafgaande
4.1	De leverancier kan een (gedeelte van een) verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met
voorafgaande schriftelijke
schriftelijke
overdragen aan
aan een
een derde.
derde. In
In geval
geval van overdracht of uitbesteding blijft de leverancier jegens
toestemming van Westrom overdragen
jegens
Westrom hoofdelijk verbonden.
4.2
aan
een
derde
(onderaanneming),
verplicht
de le4.2	Overdragen van (een
(een gedeelte
gedeelte van)
van)verplichtingen
verplichtingenuituitdedeovereenkomst
overeenkomst
aan
een
derde
(onderaanneming),
verplicht
de
verancier om
leverancier
omschriftelijk
schriftelijkaan
aanWestrom
Westromtetemelden
meldenwelke
welkezekerheden
zekerhedendoor
doorde
deleverancier
leverancierzijn
zijn gesteld
gesteld voor
voor afdracht
afdracht van
van btw,
btw,
loonbelasting en sociale premies die wettelijk zijn voorgeschreven ten aanzien van de werknemers van
van de
de derde.
derde. Tevens
Tevens
verplicht leverancier zich om, zolang de uitvoering van de opdracht door de derde duurt:
• Wekelijks aan Westrom
•	Wekelijks
Westrom een manurenregister
manurenregisterte
te overleggen
overleggenmet
met daarin
daarinten
ten minste
minste opgenomen
opgenomende
de namen,
namen, registratienummers
registratienummers
en burgerservicenummers
burgerservicenummersvan
van
werknemers
de derde(n),
alsmede
het aantal
peraan
week
de opdracht
voor
dede
werknemers
vanvan
de derde(n),
alsmede
het aantal
per week
de aan
opdracht
voor Westrom
Westrom
uren;
gewerkte gewerkte
uren;
• Driemaandelijks
•	
Driemaandelijks aan Westrom te overleggen
overleggen een
een verklaring
verklaring van
van maximaal
maximaal drie
drie (3)
(3)maanden
maandenoud
oudvan
vande
debelastingdienst
belastingdienst
omtrent het betalingsgedrag van de derde(n);
• Jaarlijks of zoveel vaker als een
•	
een inspectie
inspectie plaatsvindt,
plaatsvindt, aan
aan Westrom
Westrom te
te overleggen
overleggeneen
een“verklaring
“verklaringvan
vangoed
goedbetaalgedrag”
betaalgedrag”
van de Stichting Financiële Toetsing, voor zover de derde(n) hierbij is aangesloten;
• Tenminste 30% van
•	
van het
het totale
totale factuurbedrag
factuurbedragvoor
voorde
deopdracht
opdrachttot
totonderaanneming,
onderaanneming,zijnde
zijndede
deloonheffing
loonheffingen
enbtw,
btw,tetestorten
storten
op de G-rekening van de derde(n);
• Aan Westrom op eerste verzoek
verzoek opgaaf
opgaaf te
te doen
doen van
van de
de totaal
totaal door
doorleverancier
leverancieren
ende
dederde(n)
derde(n)aan
aande
debelastingdienst
belastingdienstafafte
•	
te
dragen
loonheffing
aanzien
opdracht
onderaanneming.
dragen
loonheffing
enen
btwbtw
tenten
aanzien
vanvan
dede
opdracht
tottot
onderaanneming.

4.3	Indien de leverancier na verkregen schriftelijke toestemming van Westrom de opdracht opdraagt aan een ander, dient hij daarvan
een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, aangevuld met
de vereisten zoals genoemd in artikel 4.2.
4.4	Hierbij wordt bedongen door leverancier dat deze derde(n) eveneens aan deze algemene inkoopvoorwaarden van Westrom is c.q.
zijn gebonden onder nadrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden van deze derde(n).
4.5	Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel zal leverancier een zodanige administratie voeren dat per project de werkelijke
(loon-)kosten kunnen worden vastgesteld. Westrom heeft te allen tijde het recht deze administratie te controleren.
Artikel 5		
Prijs en prijsherziening
5.1	Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en inclusief alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van
de leverancier, waaronder inbegrepen kosten voor transport, verzekering, verpakking en eventuele terugname van verpakkingen
door de wederpartij.
5.2	De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden. Prijswijzigingen
dienen schriftelijk gecommuniceerd te worden waarna acceptatie door Westrom schriftelijk bevestigd wordt.
5.3	ndien geleverde producten montage en/of installatie behoeven, zijn de kosten hiervoor in de overeengekomen prijs inbegrepen.
5.4	Meerwerk is slechts verschuldigd, indien Westrom voor dat meerwerk een aparte schriftelijke opdracht heeft gegeven.
Artikel 6		
Levering
6.1	De zaken en diensten zijn tot het moment waarop de levering is voltooid voor rekening en risico van leverancier.
6.2	De eigendom van de zaken gaat over op Westrom zodra de levering op de door Westrom aangegeven plaats(en) en conform de
ter zake geldende leverings- en overnameprotocollen is uitgevoerd en de geleverde zaken door Westrom zijn geaccepteerd.
6.3	Het risico van verlies of beschadiging van de zaken, die voorwerp zijn van een overeenkomst, gaat op Westrom over op het in
artikel 6.2 bedoelde moment.
6.4	Indien door Westrom in het kader van de overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopende op de gehele levering,
verschaft leverancier aan Westrom bij deze het eigendom van elk afzonderlijk goed, inclusief onderdelen en materialen, op het
moment dat dit bij Westrom aanwezig is. Dit geldt tevens in geval van fabricage, en wel vanaf het moment dat door leverancier
met fabricage is begonnen, voor zover de deelbetaling op die goederen of fabricage betrekking heeft.
6.5	
Indien Westrom aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en
software, ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Westrom. Indien
leverancier voor rekening van Westrom materialen aanschaft of vervaardigt, worden deze eigendom van Westrom op het moment
van aanschaf c.q. vervaardiging. Op het moment dat één of meer van de in de vorige volzinnen bedoelde materialen zijn verwerkt
in een zaak van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom aan Westrom toebehoort.
6.6	Leverancier dient de eigendommen van Westrom als zodanig te markeren, in goede staat te houden en voor zijn risico veilig te
bewaren tot het moment van aflevering aan Westrom. Leverancier zal de goederen niet aanwenden voor enig ander doel dan
levering aan Westrom, zoals derde(n) toegang tot deze goederen verlenen, deze op tentoonstellingen laten zien of hierover
beschikken of aan derde(n) ter beschikking stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westrom.
6.7	Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen door leverancier op de overeengekomen
leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Westrom opgegeven afleveringsadres
en afleveringsplaats en draagt leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van de goederen daarheen,
met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de
daarmee verband houdende formaliteiten.
6.8	Indien Westrom, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de goederen op een andere dan uit de overeenkomst
voortvloeiende plaats worden geleverd, is leverancier verplicht hieraan te voldoen.
6.9	Westrom heeft het recht niet overeengekomen deellevering(en) voor rekening en risico van leverancier te retourneren. In geval
niet overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking groter is dan in de desbetreffende branche gebruikelijk is,
is Westrom gerechtigd het meerdere, en in geval van minder de gehele aflevering, te weigeren en/of voor rekening en risico van
leverancier te retourneren.
6.10	In geval Westrom wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de goederen op het afgesproken tijdstip
in ontvangst
te nemen dan wel de dienstverlening op het afgesproken tijdstip te laten aanvangen, zal leverancier op eerste verzoek van
Westrom de levering uitstellen gedurende een door Westrom te bepalen redelijke periode.
6.11	Op verzoek van Westrom is leverancier gehouden Westrom een productie- of uitvoeringsplanning te doen toekomen en/of
medewerking te geven aan een voortgangscontrole.
Artikel 7		
Tijdstip van levering
7.1	Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
7.2	Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding tijdig en onverwijld schriftelijk te melden aan Westrom. Dit laat onverlet de
eventuele gevolgen van deze overschrijding ten gevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
Artikel 8		
Verpakking
8.1	Producten zijn adequaat verpakt zodat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan
geschieden.
8.2	
Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van leverancier naar een door deze op te geven
bestemming.
8.3	Verwerking respectievelijk vernietiging van verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van leverancier en geschiedt voor
diens rekening en risico.
8.4	Leverancier dient ernaar te streven de zaken zo milieuvriendelijk mogelijk te verpakken.
Artikel 9		
Facturering en betaling
9.1	De leverancier dient te factureren aan het in de opdracht aangegeven factuuradres, onder vermelding van crediteurennummer,
inkoopordernummer, contactpersoon, KvK-nummer, BTW-nummer en een nauwkeurige omschrijving van het geleverde of de
uitgevoerde opdracht overeenkomstig de inkooporder.
9.2	De leverancier verzendt de factuur naar:
		Westrom
		 T.a.v. crediteurenadministratie
		 Postbus 1117
		 6040 KC Roermond
9.3	Facturen die niet aan het gestelde zoals genoemd in artikel 9.1 en 9.2 voldoen worden geretourneerd; leverancier kan in dit geval
geen aanspraak maken op betaling en/of rentevergoeding.
9.4	Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden dertig (30) dagen na factuurdatum mits de goederen zijn ontvangen c.q.
de dienstverlening is verricht én na keuring en controle van de levering én na constatering dat de levering naar het genoegen van
Westrom is geleverd.
9.5	Betaling door Westrom houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
9.6	(Deel-)betalingen (voorafgaand) aan de prestatielevering worden alleen verricht indien dit bij opdrachtverstrekking schriftelijk is
overeengekomen.

9.7	Westrom is gerechtigd de door haar verschuldigde facturen te verrekenen met de vorderingen die zij op de leverancier en/of aan
deze gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, heeft. De leverancier doet afstand van enig recht op verrekening van over
en weer verschuldigde bedragen, alsmede van zijn bevoegdheid tot opschorting.
9.8	Westrom is gerechtigd de betaling op te schorten totdat leverancier aan al zijn verplichtingen uit en/of samenhangend met de
overeenkomst heeft voldaan.
Artikel 10
Tekortkomingen
10.1	Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.2	Onverminderd het recht op schadevergoeding en overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming is
Westrom gerechtigd tot het innen van een onmiddellijke opeisbare boete van maximaal € 500,- per dag vanaf de dag van het
verzuim.
10.3	In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van partijen voor twee (2) weken opgeschort.
Artikel 11
Garantie
11.1	
Leverancier garandeert dat alle geleverde zaken en de eventuele installatie/montage voldoen aan de algemeen geldende
specificaties, dat zij met goed vakmanschap vervaardigd zijn, van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van constructie-, fabricage- en
materiaalfouten en dat hun werking voldoet aan de door Westrom gestelde normen en specificaties en aan in Nederland geldende
wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
11.2	Leverancier garandeert dat de producten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn; hij zorgt ervoor dat onder meer alle
onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken uitgevoerd
in de Nederlandse taal, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de door Westrom beoogde doeleinden worden meegeleverd,
ook indien zij niet met name zijn genoemd.
11.3	Leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende zichtbare en verborgen gebreken, die zich aan de geleverde
goederen voordoen na op- of aflevering of voltooiing, binnen de door Westrom bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn
wegnemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of
onoordeelkundig gebruik.
11.4	De garantietermijn bedraagt minimaal twaalf (12) maanden na acceptatie van de geleverde goederen (of diensten), tenzij tussen
Westrom en leverancier een andere termijn schriftelijk wordt overeengekomen, mede afhankelijk van de soort geleverde goederen
en/of diensten.
11.5	Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van leverancier, zoals opgenomen in artikel 14.
11.6	In geval van een klacht van Westrom over de dienstverlening, verricht leverancier, onverminderd het bepaalde in artikel 9, de
werkzaamheden alsnog, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Westrom aantoonbaar zinloos is geworden.
Artikel 12
Geheimhouding en verbod op openbaarmaking
12.1	Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals de overige bedrijfsinformatie geheimhouden en
niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Westrom.
Artikel 13
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
13.1	De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle door Westrom aan leverancier ter beschikking gestelde zaken komen
uitsluitend toe aan Westrom.
13.2	De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle in opdracht van Westrom of ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst (zelf of in samenwerking met Westrom) vervaardigde zaken en ontwerpen, in welke vorm dan ook, komen uitsluitend
toe aan Westrom.
13.3	Westrom is altijd bevoegd het (uiterlijk van het) geleverde te wijzigen c.q. aan te passen, ook indien in afwijking van het
bovenstaande is overeengekomen dat de auteurs- of modelrechten met betrekking tot (een onderdeel van) het geleverde bij de
leverancier berusten.
13.4	Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Westrom van geleverde zaken.
13.5	Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Westrom te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de
overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Westrom.
13.6	Leverancier staat er voor in dat er geen inbreuk gemaakt wordt op eventuele octrooi-, merken-, auteurs- en andere intellectuele
en industriële eigendomsrechten van derden.
13.7	Leverancier vrijwaart Westrom tegen eventuele (vermeende) aanspraken van derde(n) ter zake, alsmede voor alle kosten die voor
Westrom ontstaan (proceskosten, kosten van juridische bijstand etc.).
Artikel 14
Aansprakelijkheid
14.1	Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voor Westrom en/of derde(n), daaronder begrepen personen en ondernemingen
werkzaam bij of voor Westrom, ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Leverancier, die toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
en is tegenover Westrom aansprakelijk voor vergoeding van alle geleden en/of te lijden schade en de ten gevolge van het
tekortschieten te maken en/of gemaakte kosten.
14.2	Leverancier vrijwaart Westrom tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden, medewerkers van Westrom daaronder
begrepen, in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst.
14.3	Beschadiging van materiaal en/of gereedschappen van de leverancier, diens onderaannemers of leveranciers, zowel op als buiten
de locaties van Westrom, evenals schade ten gevolge van letsel aan enig persoon, is voor rekening en risico van de leverancier.
14.4	Westrom heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Leverancier heeft op
eerste verzoek van Westrom de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
Artikel 15
Veiligheid en milieu
15.1	Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derde(n) zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften in acht te nemen.
15.2	Bij de inkoop en fabricage van het product wordt maximaal rekening gehouden met milieuaspecten, zodat het product op de minst
milieubelastende wijze tot stand is gekomen.
15.3	In het afvalstadium dient het product bij de gebruikelijke verwerkingsmethode zo min mogelijk milieubelastend te zijn.
15.4	Verpakkingsmaterialen dienen zoveel mogelijk aan de laatste eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid te voldoen.
Artikel 16
Personeel, gereedschappen en materialen
16.1	Door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Westrom gestelde eisen.
16.2	Indien door Westrom geen specifieke eisen gesteld worden voldoet het personeel van leverancier aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid.
16.3	Leverancier draagt er zorg voor dat de overeengekomen werkzaamheden voortgang vinden in geval van ziekte, vakantie of
afwezigheid op grond van enige andere reden van het door leverancier ingezet personeel. Leverancier draagt er zorg voor dat te
allen tijde voor het verrichten van extra werkzaamheden voldoende personeel wordt ingezet.
16.4	Westrom heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken
materialen en gereedschappen en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst wordt
betrokken.
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Artikel 18
Planning en omstandigheden
18.1	Leverancier is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen, en eventuele tijdig aangegeven wijzigingen daarin,
werkzaamheden zo in te richten dat verstoring van werkzaamheden bij Westrom niet plaats vindt.
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18.2	Voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, dient leverancier zich op de hoogte te stellen van
de omstandigheden waaronder de opdracht ingevolge de overeenkomst zal worden uitgevoerd, zoals werkomgeving en eventuele
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19.3	Het is leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enige andere wijze de naam van Westrom te gebruiken, tenzij
hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft ontvangen van Westrom.
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Artikel 21
Ontbinding
21.1	
In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van faillissement, surseance van betaling en in geval
van stillegging, intrekking en eventuele vergunningen, beslag op (een deel) van de bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor
de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van leverancier,
heeft Westrom het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening
van leverancier aan derde(n) op te dragen zonder dat Westrom tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele
aan Westrom verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van schade en kosten.
21.2	Het is Westrom te allen tijde toegestaan om de overeenkomst tussentijds, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te onderbreken.
De opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding, anders dan de vergoeding van de op dat moment
daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.
21.3	Alle vorderingen, die Westrom in deze gevallen op leverancier heeft of verkrijgt, zijn bij ontbinding door Westrom onmiddellijk
opeisbaar.
Artikel 22
Vervolgopdracht
22.1	Leverancier kan aan een overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.
Artikel 23
Toepasselijk recht
23.1	Op de overeenkomst, waarvan deze algemene inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2	De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
23.3	Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14114157 onder de naam
“Algemene inkoopvoorwaarden Westrom” d.d. 11 februari 2014.
Artikel 24
Geschillen
24.1	Geschillen tussen partijen, daaronder inbegrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel
mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
24.2	Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen in eerste aanleg worden behandeld door de bevoegde rechter in
het arrondissement Roermond.

