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INKOOPVOORWAARDEN VAN MONTAIR PROCESS
TECHNOLOGY B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE
KRONENBERG, INGESCHREVEN IN HET
HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 14105551
Artikel 1 Definities
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Montair Process Technology B.V.: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden en wederpartij van de leverancier, hierna:
“MPT”.
b. leverancier: de wederpartij van MPT.
c. overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen
MPT en leverancier met betrekking tot onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of
combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen
en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering
van de overeenkomst.
d. partijen: MPT en leverancier.
e. directe schade: zaakschade aan de door leverancier aan/in
opdracht van MPT ontworpen, verkochte, geleverde en/of bewerkte, verhuurde, onderhouden, ge(de)monteerde, getransporteerde,
geïnstalleerde, gerepareerde of herstelde zaken, inclusief software (met bijhorende documentatie), onderdelen en/of toebehoren.
f. indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van
directe schade, zoals gevolgschade, geleden verlies, hogere
productiekosten, winstderving, letselschade, schade aan dieren,
immateriële schade (“smartengeld”), gemiste besparingen, milieuschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de
leverancier, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of
vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten
rechte.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en alle overeenkomsten die betrekking hebben
op de koop en levering van zaken door MPT en/of het uitvoeren
van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten voor MPT
door leverancier.
2.2. Indien de leverancier bij de aanbieding en/of het sluiten van
de overeenkomst zelf algemene voorwaarden hanteert, wijst MPT
de toepasselijkheid hiervan reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk van
de hand, behoudens indien en voor zover de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door MPT zal
worden erkend.
2.3. Afwijking van deze inkoopvoorwaarden en wijziging van eenmaal tot stand gekomen overeenkomsten is slechts mogelijk
indien MPT daarmee schriftelijk akkoord gaat.
2.4. In geval van strijdigheid van deze inkoopvoorwaarden met
bijzonder overeengekomen verbintenissen, prevaleren deze bijzonder overeengekomen verbintenissen boven de inkoopvoorwaarden.
2.5. In geval een of meerdere bepalingen uit deze inkoopvoorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3 Aanbiedingen van de leverancier en inhoud van de
overeenkomst
3.1. Aanbiedingen van de leverancier hebben, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van
twee maanden na ontvangst van de aanbieding door MPT.
3.2. Een overeenkomst tussen MPT en de leverancier komt niet
eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door MPT.
3.3. Indien en voor zover de in lid 2 bedoelde bevestiging van
MPT afwijkt van de aanbieding van de leverancier, dient de leverancier binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging van MPT
schriftelijk bij MPT eventuele bezwaren kenbaar te maken, bij
gebreke waarvan de inhoud van de overeenkomst volledig wordt
bewezen door de inhoud van de bevestiging van MPT.

3.4. MPT is te allen tijde bevoegd om in overleg met de leverancier de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken en/of
te verrichten diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden
schriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging naar het oordeel
van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste
prijs en/of het tijdstip van de levering, is de leverancier verplicht,
alvorens aan de wijziging uitvoering te geven, MPT hiervan binnen
acht dagen na ontvangst van de door MPT gewenste wijziging(en), schriftelijk te informeren.
Artikel 4 Levertijd, levering, risico- en eigendomsovergang
4.1. De overeengekomen levertijd(en) zijn voor MPT van wezenlijke betekenis en zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te
beschouwen als een fatale termijn. De overeengekomen levertijd
begint op de dag waarop de leverancier de bevestiging van de
overeenkomst van MPT heeft ontvangen.
4.2. Bij overschrijding van de levertijd(en) is de leverancier zonder
nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en jegens
MPT aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade.
4.3. Het risico van de te leveren zaken gaat niet eerder op MPT
over dan nadat deze zaken door MPT in haar magazijn of op de
plaats waar deze in opdracht van MPT afgeleverd moeten worden, in ontvangst zijn genomen. Het transportrisico alsmede alle
hiermee verband houdende kosten zijn uitdrukkelijk voor rekening
van de leverancier.
4.4. De eigendom van de te leveren zaken gaat over op MPT
nadat deze zaken overeenkomstig het in 4.3. bepaalde zijn afgeleverd.
4.5. Indien de te leveren zaken door MPT worden afgekeurd gaat
het risico alsmede de eigendom vanaf de datum van verzending
over op de leverancier.
Artikel 5 Prijzen
5.1. De overeengekomen prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, franco magazijn MPT, en zijn inclusief kosten
van transport, verzekeringen, invoerrechten en emballage doch
exclusief omzetbelasting.
5.2. De overeengekomen prijzen zijn vast en kunnen na het sluiten van de overeenkomst slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd.
5.3. Prijsverhogingen voor meerleveringen en/of meerwerk, kunnen slechts dan aan MPT worden doorberekend indien MPT deze
prijsverhogingen schriftelijk heeft aanvaard.
5.4. Overeengekomen prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, in Euromunteenheden; doorberekening van
koersverschillen is niet mogelijk.
Artikel 6 Garantie
6.1. De leverancier garandeert:
• dat de te leveren zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor
deze bestemd zijn;
• dat de te leveren zaken compleet en gebruiksgereed zijn en
worden geleverd met alle bijbehorende onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, programmatuur en bijbehorende documentatie, gebruiksaanwijzingen en handleidingen;
• dat de zaken geheel in overeenstemming zijn met de inhoud van
de overeenkomst (inclusief alle specificaties, tekeningen, berekeningen, constructies en/of andere door leverancier voor of het
sluiten van de overeenkomst verstrekte documenten);
• dat de zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ten
minste voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke vereisten
en overheidsvoorschriften op het gebied van kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid;
• dat de te leveren zaken van goede kwaliteit zijn en geen ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten bevatten.
6.2. Indien MPT constateert dat het geleverde (geheel of gedeeltelijk) niet voldoet aan het in 6.1. bepaalde, is de leverancier na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving daaromtrent, zonder
dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, van rechtswege
in verzuim.
6.3. De leverancier is verplicht om na eerste schriftelijke kennisgeving van MPT alle fouten en gebreken die zich binnen een
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tijdsverloop van 12 maanden na inbedrijfstelling of uiterlijk binnen
18 maanden na de datum van de levering manifesteren, omgaand
kosteloos te herstellen.
Artikel 7 Tekortkoming en aansprakelijkheid
7.1. Bij een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming is deze
na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving daaromtrent, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
7.2. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige
uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, is de
leverancier verplicht om aan MPT een direct en zonder rechterlijke
tussenkomst opeisbare boete te betalen van 1% per dag vanaf de
dag van verzuim, met een maximum van 10% van het door MPT
aan de leverancier te betalen bedrag.
7.3. De leverancier is in geval van een aan hem toerekenbare
tekortkoming jegens MPT aansprakelijk voor alle door MPT geleden en/of nog te lijden directe en indirecte schade.
7.4. Indien de leverancier zich op het standpunt stelt dat de tekortkomingen niet aan hem kunnen worden toegerekend (“overmacht”), is het aan de leverancier om deze stellingen te bewijzen.
Niettemin heeft MPT in dat geval het recht om de overeenkomst te
ontbinden.
7.5. De leverancier is verplicht om MPT te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden tot betaling van directe of indirecte schade die een gevolg zijn van of die verband houden met het toerekenbaar tekortschieten door de leverancier.
7.6. In geval van een toerekenbaar tekortschieten door MPT
jegens de leverancier, is de aansprakelijkheid van MPT voor
directe of indirecte schade van de leverancier onder overeenkomstige toepassing van artikel 1 sub e en sub f uitdrukkelijk beperkt
tot maximaal de met de leverancier overeengekomen prijs, tenzij
er sprake is van schade die een gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van MPT of van aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen.
7.7. In geval van een aan de leverancier – al dan niet toerekenbare – tekortkoming alsmede in geval van faillissement of surséance
van betaling van de leverancier, toelating tot een wettelijke
schuldsaneringsregeling, onder curatele stelling dan wel stillegging, liquidatie of overname van de onderneming door derden,
heeft MPT te allen tijde het recht om naar haar keuze de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de leverancier in dat geval enige
aanspraak op schadevergoeding geldend kan maken.
Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling van de factuur van de leverancier zal geschieden
binnen 45 dagen nadat deze factuur door MPT zal zijn ontvangen.
Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn, is MPT jegens de leverancier niet in verzuim. De leverancier dient MPT
schriftelijk in gebreke te stellen en MPT een redelijke termijn voor
de nakoming te geven.
8.2. Facturen die onvoldoende gegevens bevatten voor een correcte administratieve afhandeling (zoals vermelding van ordernummer, bestelnummer, productspecificaties, inschrijvingsnummer handelsregister) zullen ter completering aan de leverancier
worden geretourneerd en worden totdat aan alle vereisten is
voldaan nimmer opeisbaar. Hetzelfde geldt voor facturen die niet
voldoen aan de in de Wet op de Omzetbelasting 1968 gestelde
vereisten.
8.3. MPT is nimmer verplicht tot het doen van enige vooruitbetaling.
8.4. MPT is bevoegd om alle op geld waardeerbare vorderingen
van haar op de leverancier te verrekenen met de factuur van de
leverancier.
8.5. MPT is gerechtigd de betaling van de factuur van de leverancier op te schorten indien zij een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst door de leverancier constateert.
8.6. Betalingen door MPT aan de leverancier kunnen door laatstgenoemde nimmer worden beschouwd als afstand van enig recht
door MPT.

8.7. Indien en voor zover MPT jegens de leverancier toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de betaling, kan door de leverancier jegens MPT slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van wettelijke consumentenrente op grond van artikel 6:119
BW. Toepasselijkheid van artikel 6:119a BW wordt voor zover
wettelijk mogelijk uitgesloten.
Artikel 9 Conversie
Indien een bepaling uit deze inkoopvoorwaarden nietig is dan wel
vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk
van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk
beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze
nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden
onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels
zich hiertegen verzetten.
Artikel 10 Industriële en intellectuele eigendomsrechten
10.1. De leverancier garandeert dat de aan MPT te leveren zaken
(waaronder tevens begrepen programmatuur en bijbehorende
documentatie) geen inbreuk maken op rechten van industriële en
intellectuele eigendom van derden en zij vrijwaart MPT voor alle
aanspraken van derden op dit punt (inclusief alle kosten, schade
en rente).
10.2. Het is de leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van MPT, verboden om de handelsnaam, merk, logo
of producten van MPT in het handelsverkeer met derden of voor
reclame- of referentiedoeleinden te gebruiken.
Artikel 11 Tekeningen, andere hulpmiddelen en geheimhouding
Alle door MPT aan de leverancier ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, materialen, gereedschappen, technische gegevens, programmatuur (en bijbehorende documentatie) worden
door de leverancier uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de
overeenkomst, zullen door de leverancier in goede staat worden
gehouden en blijven te allen tijde eigendom van MPT. Deze zaken
dienen direct na afloop van de overeenkomst op kosten van de
leverancier aan MPT te worden geretourneerd. Het is de leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPT
verboden om voornoemde zaken alsmede andere op de overeenkomst betrekking hebbende gegevens te (doen) verveelvoudigen
of aan derden ter inzage of in afschrift te verstrekken en/of anderszins door derden te laten gebruiken.
Artikel 12 Verjaring
Vorderingsrechten van de leverancier verjaren uiterlijk na verloop
van één jaar na het ontstaan daarvan.
Artikel 13 Cessie- en verpandingsverbod; verbod overdracht
rechten en verplichtingen
13.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPT is
de leverancier niet bevoegd om uit overeenkomsten met MPT
voortvloeiende vorderingen aan een derde over te dragen of te
verpanden.
13.2 Met het cessie- en verpandingsverbod in lid 1 van dit artikel
wordt uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking als bedoeld in art.
3:83 lid 2 BW beoogd. Het cessie- en verpandingsverbod heeft
derhalve ook derdenwerking.
13.3 Het is de leverancier evenmin toegestaan om de rechten en
verplichtingen uit door de leverancier met MPT gesloten overeenkomst(en) zonder schriftelijke toestemming van MPT aan een
derde over te dragen.
Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands
Recht van toepassing.
14.2 De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken
(“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
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14.3 Ten aanzien van geschillen die tussen MPT en de leverancier mochten ontstaan is uitsluitend de in de vestigingsplaats van
MPT bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen,
tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

