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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
1.

DEFINITIES

DDP			
: Delivery Duty Paid, zoals bedoeld in de meest recente versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van
			
Koophandel geldend op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
Diensten			
: alle werkzaamheden die Leverancier in opdracht van Exterion verricht en die geen (direct) verband houden met de
			
levering van een Product.
Exterion			
: Exterion Media (Netherlands) B.V., of, indien van toepassing, één van haar zusterondernemingen binnen de
			
Exterion groep die deze Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaart op haar rechtsverhoudingen met
			 Leveranciers.
Inkooporder		
: een schriftelijke (daaronder elektronisch begrepen) order die Exterion bij Leverancier plaatst voor de levering van
  een Prestatie en voorzien is van een specifiek PO-nummer.
Inkoopvoorwaarden
: deze algemene inkoopvoorwaarden.
Leverancier		
: iedere partij die – in de meest ruime zin – een Prestatie aan Exterion aanbiedt en/of levert, alsook diens
			
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsopvolger(s);
Offerte			
: een schriftelijk aanbod van Leverancier voor de levering van een Prestatie.
Offerteaanvraag		
: een verzoek van Exterion aan Leverancier tot het uitbrengen van een Offerte voor de levering van een Prestatie.
Overeenkomst		
: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst voor de levering van een Prestatie door Leverancier.
Partijen			
: Exterion en Leverancier.
PO-nummer
: het unieke identificatie- / specificatienummer van Exterion vermeld op de Inkooporder van Exterion en de factuur
			
van Leverancier.
Prestatie			
: een Product en/of een Dienst.
Producten		
: alle stoffelijke zaken die Leverancier in opdracht van Exterion levert.
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Toepasselijkheid

Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, Offertes, Inkooporders en Overeenkomsten. Door Leverancier
gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan Leverancier geen 		
beroep doen, tenzij Exterion deze schriftelijk heeft aanvaard en met dien verstande dat dergelijke afwijkende of aanvullende bedingen de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden onverlet laat en uitsluitend gelden voor de Overeenkomst waar
voor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Exterion heeft het recht de Inkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
De nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van een bepaling in de Inkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. Ingeval een bepaling nietig, vernietigd of onverbindend is of wordt, zullen Exterion en Leverancier te goeder trouw onderhandelen
over een vervangende bepaling die wel geldig is en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend geb
leken bepaling benadert.
Door aanvaarding van de Inkoopvoorwaarden stemt Leverancier ook in met de toepasselijkheid daarvan op alle toekomstige
overeenkomsten tussen Exterion en Leverancier en op alle toekomstige Offerteaanvragen, Offertes, Inkooporders en Overeenkomsten.

Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

Alle Offerteaanvragen zijn vrijblijvend.
Verstrekte Offertes gelden als een onherroepelijk aanbod aan Exterion. Eventuele kosten die Leverancier maakt in het kader van een 		
Offerte zijn voor zijn rekening.
Een Overeenkomst tussen Exterion en Leverancier wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan en komt tot stand indien en zodra Exterion een
Offerte van Leverancier aanvaardt door middel van het plaatsen van een Inkooporder, waarbij de datum van die Inkooporder leidend is.
Indien Exterion in haar Offerteaanvraag, Inkooporder of een andersoortig document verwijst naar technische, veiligheids- en/of andere
voorschriften die Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst in acht dient te nemen, wordt Leverancier geacht deze te kennen,
tenzij hij Exterion onverwijld nadat hij bekend is geraakt met voornoemde voorschriften schriftelijk heeft geïnformeerd dat dit niet zo is.
In dat geval zal Exterion Leverancier nader over deze voorschriften informeren, als gevolg waarvan geldt dat Leverancier hiermee alsnog
bekend is geworden.
Leverancier dient in zijn Offerte expliciet aan te geven of en zo ja van welke derden hij gebruik wil maken bij de uitvoering van de Overeen
komst, waarmee Exterion op haar beurt expliciet dient in te stemmen. Indien Exterion de vorenbedoelde instemming geeft, blijft Leveranci
er echter jegens Exterion altijd zelf volledig verantwoordelijk voor de tijdige en volledige nakoming van de verplichtingen onder 		
de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden die hij aan derden heeft uitbesteed.
Leverancier en de door hem ingeschakelde derden (indien van toepassing) houden zich strikt aan alle geldende wet- en regelgeving in
verband met de levering van de Prestatie, waaronder maar niet beperkt tot regels op het gebied van veiligheid, milieu, gezondheid en
arbeidswetgeving (waaronder regels aangaande arbeidstijden.

3.7.

Indien de Overeenkomst tussen Exterion en Leverancier kwalificeert als een duurovereenkomst, kan Exterion deze te allen tijde en zonder
opgave van reden met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten aan Leverancier.

4.

Prijs, facturering en betaling

4.1.

De tussen Exterion en Leverancier overeengekomen prijs voor de levering van de Prestatie is:
(i)
vast;
(ii)
vermeld in EURO;
(iii)
exclusief BTW;
(iv)
inclusief eventuele verpakkings-, vervoers- en verzekeringskosten en andere kosten c.q. heffingen;
(v)
ingeval van levering van een Product, gebaseerd op levering DDP op de tussen Partijen overeengekomen plaats van
		
bestemming conform de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst meest recente versie van de Incoterms.
4.2.
Leverancier heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Indien Leverancier
echter verplicht is de overeengekomen prijs te verhogen op grond van een dwingende wettelijke bepaling, heeft Exterion het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens Leverancier.
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Exterion betaalt in geen geval voor meerkosten of meerwerk, tenzij zij daarmee voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
Indien in afwijking van art. 4.1 geen vaste prijs is overeengekomen maar Leverancier een schatting/budget heeft genoemd en vaststelt dat
die schatting/dat budget zal worden overschreden, dient Leverancier Exterion hierover onmiddellijk te informeren, waarna Partijen zullen
overleggen over de eventuele gevolgen daarvan. Exterion betaalt niet voor kosten die een afgesproken budget/schatting overschrijden
zonder dat zij daarmee voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
Leverancier zal het door Exterion verschuldigde bedrag niet eerder factureren dan na levering van de Prestatie.
Indien Partijen deelleveringen zijn overeengekomen conform art. 5.1, factureert Leverancier pas nadat alle deelleveringen zijn voltooid.
Indien sprake is van een duurovereenkomst op basis waarvan Leverancier doorlopend Prestaties levert, factureert Leverancier Exterion
periodiek op de tussen Partijen overeengekomen wijze.
Leverancier stuurt zijn facturen aan Exterion naar debiteuren@exterionmedia.nl. Iedere factuur bevat ten minste steeds  het PO-nummer
en alle overige gebruikelijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de naam en het pakbonnummer van Leverancier, een omschrijving
van de geleverde Prestatie en het IBAN nummer van Leverancier. Indien voornoemde gegevens niet correct of volledig zijn vermeld, heeft
Exterion het recht een nieuwe factuur te verlangen en gaat de betalingstermijn als bedoeld in art. 4.7 pas lopen na ontvangst van de
correcte factuur.
Betaling van de factuur van Leverancier geschiedt binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en steeds op voorwaarde dat
Leverancier alle relevante documenten (waaronder die genoemd in art. 6.4 en art. 7.2) juist en volledig aan Exterion heeft verstrekt.
Leverancier kan Exterion niet verplichten tot vooruitbetaling, het stellen van zekerheid en/of betaling van invorderingskosten.
Betaling bevrijdt Exterion van alle uit de betreffende Overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen. Betaling van een factuur voor
een bepaalde Overeenkomst kan door Leverancier niet worden beschouwd als betaling van enige andere (gepretendeerde) vordering van
Leverancier op Exterion voortvloeiende uit een andere Overeenkomst.
Exterion is gerechtigd elk bedrag dat Leverancier verschuldigd is aan haar – uit welke hoofde dan ook – te verrekenen met hetgeen
Exterion verschuldigd is aan Leverancier, ongeacht of dat bedrag opeisbaar is.
Indien er sprake is van onderaanneming en/of inlening van arbeidskrachten, wordt het loonkostenbestanddeel (brutoloon), dat in het
factuurbedrag is begrepen, uitdrukkelijk op de factuur vermeld.
Betaling kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van rechten van Exterion of als een erkenning dat de geleverde Prestatie
in overeenstemming is met de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden. Betaling bevrijdt Leverancier niet van enige aansprakelijkheid
ten aanzien van de Overeenkomst.

Algemene leveringsbepalingen geldend voor zowel Producten als Diensten

Deelleveringen van Producten en/of Diensten kunnen alleen plaatsvinden indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
In dat geval wordt voor de toepassing van deze Inkoopvoorwaarden onder levering van Producten en/of Diensten ook iedere deellevering
van Producten en/of Diensten verstaan.
Het af- of ondertekenen van enig leveringsdocument of ander document afkomstig van Leverancier kan niet worden opgevat als een
verklaring van afstand van rechten van Exterion of als een erkenning dat de geleverde Producten en/of Diensten in overeenstemming zijn
met de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden.
Exterion kan een (bank)garantie verlangen van Leverancier tot zekerheid van de levering van de Producten en/of Diensten.
De overeengekomen leveringsdatum/-termijn is definitief en fataal. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de
dag nadat Exterion haar Inkooporder bij Leverancier heeft geplaatst. Te verrichten Diensten dienen te worden uitgevoerd in de volgorde als
vermeld in de Inkooporder.
Exterion heeft het recht om de overeengekomen leveringsdatum/-termijn eenzijdig te wijzigen. Indien de Prestatie de levering van
Producten behelst en deze Producten door voornoemde wijziging later dan initieel afgesproken door Leverancier dienen te worden 		
geleverd, zal Leverancier die Producten op kosten van Exterion, deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar voor Exterion opslaan,
beveiligen en verzekeren. Het wijzigen van de overeengekomen leveringsdatum/-termijn als bedoeld in dit artikellid geeft Leverancier nim
mer het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.
Indien en zodra Leverancier enige indicatie heeft dat hij de overeengekomen leveringsdatum/-termijn zal overschrijden of dreigt te over
schrijden, is Leverancier gehouden hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling – onder deugdelijke opgave van de reden – aan Exterion te
doen. Indien Leverancier zich jegens Exterion op overmacht ex art. 12 beroept, dient hij bovendien onmiddellijk aan Exterion aan te tonen
dat daarvan daadwerkelijk sprake is, bij gebreke waarvan Leverancier zich niet op overmacht als bedoeld in art. 12 kan beroepen.
Indien Leverancier de overeengekomen leveringsdatum/-termijn overschrijdt (daaronder tevens begrepen dat Leverancier in gebreke is ten
aanzien van het aantal te leveren Producten), is Leverancier onmiddellijk in verzuim zonder dat enige nadere sommatie of inge		
brekestelling vereist is en geldt bovendien het bepaalde in art. 13.
Tenzij anders overeengekomen, is voor levering van Producten en/of Diensten vóór de overeengekomen leveringsdatum/-termijn en/of op
andere dagen dan werkdagen of buiten de reguliere werktijden van Exterion de voorafgaande schriftelijke toestemming van Exterion vereist.

Specifieke leveringsbepalingen geldend voor Producten in aanvulling op het bepaalde in art. 5  

Leverancier levert de Producten DDP op de plaats(en), tijd en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald of naderhand schriftelijk
tussen Partijen is overeengekomen. Leverancier zal de Producten op het overeengekomen afleveradres voor eigen rekening en risico
lossen.
Producten blijven voor rekening en risico van Leverancier, overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms van de Internationale
Kamer van Koophandel geldend op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, totdat zij DDP geleverd zijn. De eigendom
van de Producten gaat over van Leverancier op Exterion bij (af)levering, tenzij anders overeengekomen of de Producten niet voldoen aan
het bepaalde in art. 8 en daarom door Exterion worden afgewezen.
Producten dienen zodanig te worden verpakt en beveiligd dat deze bij normaal vervoer de overeengekomen plaats van bestemming in
goede staat bereiken. Indien bij aflevering blijkt dat de verpakking van Producten beschadigd is, kan Exterion deze Producten weigeren.
Verpakkingen mogen geen schade toebrengen aan het milieu, de veiligheid en/of de gezondheid.
Producten dienen te worden geleverd met alle beschikbare documentatie, keurmerken en certificaten die nodig zijn voor het gebruik,
het onderhoud of de verwijdering daarvan. De levering van Producten is pas voltooid, nadat Exterion de Producten alsmede alle op die
Producten betrekking hebbende documentatie als genoemd in de vorige volzin heeft ontvangen.

7.

7.1.
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Specifieke leveringsbepalingen geldend voor Diensten in aanvulling op het bepaalde in art. 5

7.3.

Leverancier levert de Diensten op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip.
Leverancier dient gelijktijdig met het voltooien van de Diensten ook alle documenten ten aanzien van de door hem verrichte Diensten
mee te leveren. De levering van Diensten is eerst voltooid, nadat Exterion alle op de geleverde Diensten betrekking hebbende
document en als bedoeld in de vorige volzin heeft ontvangen en Exterion de geleverde Diensten heeft goedgekeurd.
Alle verplichtingen van Leverancier ten aanzien van te verrichten Diensten gelden als resultaatsverplichtingen.

8.

Kwaliteit en garantie

8.2.

Leverancier staat in voor de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst, deze Inkoopvoorwaarden en de wet, en voor de
deugdelijkheid van alle door hem aan Exterion geleverde Prestaties. Leverancier garandeert bovendien de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Exterion verstrekte informatie en gegevens.

8.3.

Leverancier garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst en de op basis daarvan door hem geleverde Prestatie in overeenstemming
zijn met in Nederland geldende wet- en regelgeving.  

9.

Keuring/controle

8.1.

Onverminderd de verplichting van Leverancier zich te houden aan alle overige specificaties of voorwaarden in de Inkooporder van
Exterion, garandeert Leverancier dat de Prestatie:
(i)
volledig in overeenstemming is met de Inkooporder van Exterion;
(ii)
beschikt over alle algemene en bijzondere eigenschappen die door Leverancier zijn toegezegd en alle eigenschappen die
		
Exterion redelijkerwijs mocht verwachten;
(iii)
voldoet aan alle bij of krachtens de wet of andere overheidsvoorschriften gestelde eisen;
(iv)
indien deze betrekking heeft op een Product – (a) nieuw is, eerste klas qua ontwerp, materiaal en kwaliteit daarvan, en vrij is
van materiaal-, constructie-, fabricage- en ontwerpfouten; (b)  vrij is van (beperkte) rechten en beslagen, en (c) geschikt is voor
		
normale (gebruiks)doeleinden en eventueel door Exterion aan Leverancier kenbaar gemaakte doeleinden.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

Leverancier is gehouden Producten voorafgaand aan de (af)levering aan Exterion volledig op eigen kosten te onderwerpen aan een
grondige keuring.
Exterion (daaronder begrepen een daartoe door Exterion aangewezen derde) heeft op ieder moment het recht het Product te keuren 		
dan wel te controleren. Leverancier verleent hieraan kosteloos zijn medewerking door onder andere toegang te geven aan Exterion of de
door haar aangewezen derde tot de plaatsen waar het Product wordt geproduceerd of is opgeslagen.
Exterion (daaronder begrepen een daartoe door Exterion aangewezen derde) heeft op ieder moment het recht de (resultaten van een 		
verrichtte en/of te verrichten) Dienst te controleren. Leverancier verleent hieraan kosteloos zijn medewerking door alle door Exterion of de
door haar aangewezen derde gevraagde documentatie en inlichtingen te verschaffen.
Een keuring als bedoeld in art. 9.2 en 9.3 vindt plaats aan de hand van de vereisten zoals opgenomen in art. 8. Een dergelijke keuring kan
niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van enig recht door Exterion onder de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden, als
een erkenning van de deugdelijkheid van een geleverde of nog te leveren Prestatie en zal Leverancier niet ontheffen van enige
aansprakelijkheid.

Remedies in geval van niet-nakoming door Leverancier

Indien Leverancier naar het oordeel van Exterion niet tijdig zijn verplichtingen onder de Overeenkomst (inclusief deze Inkoopvoorwaarden) nakomt, heeft Exterion onverminderd al haar andere rechten op grond van de wet, de Overeenkomst en/of deze
Inkoopvoorwaarden, het recht de Overeenkomst onmiddellijk, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, geheel of
ten aanzien van het niet tijdig geleverde deel daarvan te ontbinden en de Prestatie die onder de ontbonden Overeenkomst door
Leverancier zou worden geleverd op kosten van Leverancier van een derde af te nemen.
Ingeval van een naar het oordeel van Exterion ondeugdelijke of onvolledige levering van een Prestatie zal Leverancier geheel naar 		
keuze van Exterion kosteloos zorgdragen voor herstel van de gebreken of vervanging van de Prestatie, ongeacht de oorzaak 		
van het gebrek, onverminderd de aansprakelijkheid van Leverancier op grond van de wet, de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden en onverminderd alle overige rechten die Exterion op grond van de wet, de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden ten
dienste staan. Herstel van de gebreken c.q. vervanging van de Prestatie door Leverancier dient op de kortst mogelijke termijn plaats te
vinden, en in ieder geval binnen twee weken nadat Exterion Leverancier van de ondeugdelijke/onvolledige levering op de hoogte heeft
gesteld. Indien Leverancier zijn verplichtingen als omschreven in de vorige volzinnen niet nakomt, heeft Exterion het recht voor rekening
van Leverancier de Prestatie door een derde te laten herstellen dan wel de Prestatie die door Leverancier zou worden geleverd van een
derde af te nemen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Leverancier is aansprakelijk voor:
(i)
alle schade die Exterion lijdt als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en deze
		
Inkoopvoorwaarden van Leverancier dan wel op grond van enige andere rechtsgrond;
(ii)
alle schade toegebracht aan (enig eigendom van) Exterion of haar personeel veroorzaakt door de door Leverancier geleverde
		Prestatie;
(iii)
alle schade die voortvloeit uit het feit dat Leverancier onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan
		
Exterion heeft verstrekt;
(iv)
enig wangedrag of enige nalatigheid – al dan niet opzettelijk – van Leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
11.2.
Leverancier vrijwaart Exterion ter zake van alle aanspraken op schadevergoeding van derden die het gevolg zijn van de niet-, niet tijdige
of niet deugdelijke nakoming door Leverancier van enige verplichting voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst en
deze Inkoopvoorwaarden.
11.3.
Leverancier vrijwaart Exterion voor alle schade en kosten uit hoofde van (rechts)vorderingen van derden wegens (beweerdelijk)
geschonden intellectuele eigendomsrechten van derden (in)direct verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst door
Leverancier, en Leverancier zal Exterion alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
11.4.
Leverancier vrijwaart Exterion van aansprakelijkheid voor alle schade als omschreven in de artikelen 6:185 BW tot en met 6:193 BW.
Deze vrijwaring geldt ook voor vorderingen die lager zijn dan het bedrag van EUR 500 genoemd in art. 6:190 BW.

11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

12.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

Leverancier vrijwaart Exterion tegen alle (loon)aanspraken van alle bij de uitvoering van de Overeenkomst al dan niet direct (bijvoorbeeld
door een onderaannemer) door Leverancier ingeschakelde werknemers.
Leverancier vrijwaart Exterion tegen alle aanspraken van de belastingdienst ter zake van alle bij de uitvoering van de Overeenkomst al
dan niet direct (bijvoorbeeld door een onderaannemer) door Leverancier ingeschakelde werknemers en de met hun arbeidsinzet 		
samenhangende aanspraken (waaronder aanspraken van uitvoeringsorganen van de overheid op het gebied van sociale zekerheid,
belasting en verzekering).
Leverancier dient zich tegen de in dit artikel 11 bedoelde aansprakelijkheid gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna
– zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is – adequaat te verzekeren en ook verzekerd te blijven en in dat verband in ieder geval een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een transportverzekering (het laatste uitsluitend
indien de Overeenkomst ziet op de levering van Producten) af te sluiten. Leverancier zal op verzoek van Exterion een kopie van zijn
verzekeringspolis en de geldende polisvoorwaarden aan Exterion overleggen.
Verzekering door Leverancier leidt in geen geval tot enige beperking van zijn aansprakelijkheid jegens Exterion, noch tot (mede)		
aansprakelijkheid van Exterion.

Overmacht

Onder overmacht in deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan een van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waarop
Leverancier geen invloed heeft kunnen uitoefenen en als gevolg waarvan Exterion redelijkerwijs geen nakoming van Leverancier kan
verlangen. Hieronder valt in elk geval niet de wanprestatie van derden jegens Leverancier waardoor hij zijn verplichtingen jegens Exterion
niet kan nakomen, noch enige omstandigheid die verband houdt met de (wijze van) bedrijfsvoering van of de inkoop of het transport door
Leverancier, of het (gebrek aan) personeel van Leverancier dan wel de uitval van machines, tekorten aan grondstoffen of materialen en
storingen of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Leverancier dan wel bij een door Leverancier ingeschakelde derde.
Bovendien geldt dat Leverancier zich ten aanzien van de door hem verstrekte garanties als genoemd in de Overeenkomst en/of deze
Inkoopvoorwaarden niet op overmacht kan beroepen.
Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden indien zij daarin
wordt gehinderd door overmacht als bedoeld in deze Inkoopvoorwaarden.
Indien en zodra Leverancier weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij als gevolg van overmacht niet tijdig of niet volledig aan zijn ver
plichtingen onder de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden kan voldoen, is Leverancier gehouden hiervan aan Exterion onmiddellijk
schriftelijk mededeling te doen onder deugdelijke opgave van redenen en vermelding van de datum waarop hij verwacht alsnog na te
komen. Een beroep op overmacht door Leverancier is uitgesloten, indien hij niet aan zijn verplichtingen uit dit art. 12.3 heeft voldaan.
Exterion heeft ingeval van overmacht het recht de Overeenkomst geheel of voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder gehoudenheid tot vergoeding van enige schade en/of kosten.

13.

Ontbinding van een Overeenkomst

13.2.

Alle vorderingen van Exterion op Leverancier zullen indien een van de in artikel 13 lid 1 omschreven omstandigheden zich voordoet 		
onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekstelling – volledig opeisbaar zijn.

14.

Ketenaansprakelijkheid

13.1.

Onverminderd alle overige op grond van de wet, de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden aan Exterion toekomende rechten, heeft
Exterion het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:
(a)
Leverancier op enige wijze tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden;
(b)
Exterion op redelijke gronden verwacht dat Leverancier zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden
		
niet zal nakomen;
(c)
Leverancier (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
(d)
Leverancier zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
(e)
vergunningen van Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn worden ingetrokken;
(f)
beslag wordt gelegd op de bedrijfsmiddelen of vermogensbestanddelen van Leverancier en de deugdelijke nakoming van de
		
Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden daardoor wordt bedreigd; of
(g)
beslag wordt gelegd onder Exterion ten laste van Leverancier.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

Leverancier garandeert dat zij zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en de eventueel van toepassing zijnde cao’s voor de
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al dan niet direct (bijvoorbeeld door een onderaannemer) door Leverancier
ingeschakelde werknemers. Dit omvat de verplichting tot het betalen van het juiste loon en het doen van de juiste (fiscale) inhoudingen
en het afdragen van de verschuldigde omzet- en loonbelasting en de premies sociale voorzieningen.
Leverancier verstrekt desgevraagd op eerste afroep van Exterion op een inzichtelijke wijze alle informatie aan Exterion waaruit blijkt of
Leverancier voldoet aan de in artikel 14.1 neergelegde verplichting. Leverancier zal desgevraagd op eerste afroep van Exterion haar volle
medewerking verlenen aan een controle op de naleving van de in artikel 11.6 neergelegde verplichting.
Onverminderd het hierboven bepaalde, is Exterion te allen tijde bevoegd de bedragen aan premies sociale verzekeringen en
loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen en de loonsommen van de opdrachtsom (prijzen) in te houden en namens
Leverancier recht streeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de belastingdienst te voldoen. Exterion is door betaling
hiervan tegenover Leverancier gekweten voor zover het deze bedragen betreft.
Exterion is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding tegenover Leverancier gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden achterstallig is met de
betaling van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale voorzieningen, onverminderd alle verdere rechten van Exterion, waaronder
het recht op schadevergoeding.
Kettingbeding: Leverancier is verplicht om de onder artikel 14.1 en 14.2 neergelegde verplichtingen onverkort op te leggen aan alle
partijen waarmee zij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals contracten ten aanzien van het
(bijvoorbeeld door onderaannemers) ter beschikking stellen van werknemers door andere partijen in de keten. Leverancier is verplicht om
hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens deze verplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve
van de (uiteindelijke) uitvoering van de Overeenkomst, zoals contracten ten aanzien van het ter beschikking stellen van werknemers.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

Geheimhouding

Partijen houden alle door of namens de andere Partij aan hen ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie geheim. Zij zullen deze
vertrouwelijke informatie alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zullen hun ondergeschikten
eveneens verplichten deze vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Materialen

Als Exterion aan Leverancier materialen ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, blijven deze
eigendom van Exterion. Leverancier zal de materialen afgescheiden houden van voorwerpen die toebehoren aan hemzelf of aan derden.
Leverancier zal de materialen op eigen kosten in goede staat houden en verzekeren tegen alle risico’s, zolang Leverancier deze
materialen houdt. Leverancier zal de materialen op eerste verzoek van Exterion op eigen kosten aan Exterion retourneren.
Tekeningen, modellen, instructies en dergelijke die Exterion aan Leverancier heeft verstrekt ten behoeve van de Prestatie of die
Leverancier voor en op aanwijzing en kosten van Exterion heeft gemaakt of aangeschaft, zijn en blijven eigendom van Exterion en alle
intellectuele eigendomsrechten hierop berusten bij Exterion.

17.

Overdracht van rechten en verplichtingen

18.

Toepasselijk recht en geschillen

17.1.

18.1.
18.2.

De rechten en verplichtingen van Leverancier uit hoofde van enige Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden zijn noch in
verbintenisrechtelijke zin noch in goederenrechtelijke zin overdraagbaar, verpandbaar of uit te besteden aan derden, tenzij Exterion
daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Op deze Inkoopvoorwaarden en iedere Offerteaanvraag, Offerte, Inkooporder en Overeenkomst alsmede op enige daarmee verband
houdende buitencontractuele verplichting van Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse
internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met deze Inkoopvoorwaarden, een
Offerteaanvraag, een Offerte, een Inkooporder en/of een Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
buitencontractuele verplichting, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

