INKOOPVOORWAARDEN KUHN-GELDROP B.V.
1. ALGEMEEN
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Kuhn-Geldrop B.V. gesloten
koopovereenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de leverancier.
b) Kuhn-Geldrop B.V. is alleen aan afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden
gebonden, die uitdrukkelijk en specifiek door haar schriftelijk zijn geaccepteerd. Een verwijzing
naar de algemene voorwaarden van de leverancier wordt niet aanvaard.

2. BESTELLING
a) De koopovereenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van Kuhn-Geldrop B.V. van
de bestelling.
b) Bestellingen, wijzigingen daarvan, of mondelinge afspraken zijn slechts geldig wanneer deze
door de afdeling inkoop van Kuhn-Geldrop B.V. schriftelijk zijn geplaatst, dan wel bevestigd.

3. PRIJS
a) De in de bestelling vermelde prijs is vast en geldt voor levering volgens de condities vermeld
op de opdrachtbevestiging.
b) Afleveringskosten, montage, servicekosten, kosten voor vervoer en lossing etc. zijn in de prijs
inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. BETALING
a) Betaling vindt in beginsel plaats op 60 dagen na levering der goederen c.q. diensten en goed
bevinden daarvan na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
b) Betaling vindt plaats volgens de condities als vermeld op de bestelling. Betaling van het
geleverde ontslaat leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze
voortvloei(en)t uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Betaling houdt geen acceptatie van
de goederen in, noch afstand van enig recht of rechtsmiddel.

5. LEVERTIJD
a) De leverancier levert de goederen op het tijdstip en adres dat bepaald is in de bestelling, tenzij
Kuhn-Geldrop B.V. in een ander tijdstip en/of adres heft toegestemd.
b) Indien de leverancier de gevraagde levertijd onmogelijk kan nakomen, is hij verplicht KuhnGeldrop B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
c) Kuhn-Geldrop B.V. behoudt zich het recht voor om in onderling overleg met de leverancier in
de gevraagde levertijd wijzigingen te brengen.
d) Kuhn-Geldrop B.V. behoudt zich het recht voor om een vervroegde aflevering niet te
accepteren.

e) De opgegeven levertijd geldt als fatale termijn. Indien de overeengekomen levertijd wordt
overschreden is de leverancier in verzuim en heeft Kuhn-Geldrop B.V. het recht, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar verdere rechten, de koop,
voorzover deze nog niet geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

6. VERPAKKING EN VERZENDING
a) De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt en volgens instructies van Kuhn-Geldrop B.V. zijn
gemerkt. De leverancier is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onvoldoende verpakking
c.q. aanduiding.
b) Alle gebruikte verpakking wordt eigendom van Kuhn-Geldrop B.V., uitgezonderd
leenemballage.
c) Indien Kuhn-Geldrop B.V. de goederen zal (laten) inklaren, dient de leverancier hem tijdig van
de vereiste documenten te voorzien. Bij nalatigheid daarvan zullen eventueel verschuldigde
staan- of liggelden en/of andere kosten op de leverancier worden verhaald.

7. LEVERINGEN
a) Kwaliteit
De aangeleverde goederen dienen in overeenstemming te zijn met wat in de order,
specificaties, tekeningen en kwaliteitsovereenkomsten staat vermeld en met de voorwaarden die
geacht kunnen worden daarbij te horen.
b) Hoeveelheid
Met leveringen van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord
gegaan, indien dit met Kuhn-Geldrop B.V. is overeengekomen.

8. INSPECTIE EN BEPROEVING
a) Alvorens tot verzending over te gaan, zal de leverancier met zorg nagaan en controleren of de
goederen beantwoorden aan het doel waarvoor zij zijn gekocht en voldoen aan de
overeengekomen eisen. Kuhn-Geldrop B.V. kan daarbij aanwezig zijn. Kuhn-Geldrop B.V., of
derden in opdracht van Kuhn-Geldrop B.V., hebben ook te allen tijde het recht de bestelde
goederen, waar dan ook, te inspecteren.
b) De leverancier licht tijdig in over het tijdstip waarop een goed gereed is voor een inspectie of
keuring, zodat Kuhn-Geldrop B.V. of derden daarbij tegenwoordig kunnen zijn en hij verschaft alle
voor een inspectie of keuring benodigde informatie en faciliteiten.

9. TEKENINGEN, MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN
a) De tekeningen, modellen en gereedschappen die Kuhn-Geldrop B.V. bij de opdracht aan de
leverancier verstrekt, of die de leverancier voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, blijven
of worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van Kuhn-Geldrop B.V. en
worden door de leverancier daartoe van duidelijke kenmerken voorzien. Kuhn-Geldrop B.V. geldt
als hun maker of ontwerper.
b) De leverancier dient de modellen en/of gereedschappen in goede staat te houden en tegen
alle risico's te verzekeren. De leverancier mag deze modellen en/of gereedschappen niet
gebruiken voor derden, tenzij Kuhn-Geldrop B.V. hiervoor schriftelijk toestemming verleent.

c) De leverancier zal, tenzij anders overeengekomen, de in de vorige leden bedoelde zaken
uiterlijk bij de laatste levering van de goederen aan Kuhn-Geldrop B.V. (terug-) zenden, bij
gebreke waarvan Kuhn-Geldrop B.V. de betaling kan aanhouden totdat zij worden teruggezonden
en/of op de betaling de kosten, gemoeid met vervanging van het niet teruggezonden, in
mindering kan brengen.

10. CERTIFICATEN, ATTESTEN, INSTRUCTIEBOEKEN
Indien in de opdracht certificaten c.q. attesten en/of instructieboeken worden verlangd, dienen
deze de goederen te vergezellen, of uiterlijk 24 uur nadien in het bezit van Kuhn-Geldrop B.V. te
zijn. Dit geldt ook voor alle eisen door geldende wettelijke voorschriften gesteld.

11. EIGENDOM EN RISICO
De eigendom van en het risico voor de goederen, gaan bij aflevering aan Kuhn-Geldrop B.V. op
haar over, onverminderd het recht op afkeuring van de goederen. Wanneer is overeengekomen
dat de eigendom van de goederen, onderdelen of materialen, reeds vóór de aflevering overgaat,
is de leverancier gehouden deze zaken voor wie het aangaat te verzekeren en als een goed
huisvader te beheren.

12. VRIJWARING
De leverancier verklaart dat de geleverde goederen geen inbreuk maken op industriële of
intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Kuhn-Geldrop B.V. van aanspraken te
dezer zake.
De leverancier vrijwaart Kuhn-Geldrop B.V. van elke aanspraak gebaseerd op de Nederlandse
en/of internationale wettelijke bepalingen in verband met een gebrek aan het geleverde waardoor
een derde schade lijdt, in welke vorm dan ook.

13. GARANTIE
a) De leverancier garandeert dat alle geleverde goederen geheel geschikt zijn voor het aan de
leverancier kenbaar gemaakte doel, dan wel het doel dat uit de aard van de producten
voortvloeit.
b) Indien binnen 12 maanden na levering, tenzij in de order uitdrukkelijk anders
overeengekomen, Kuhn-Geldrop B.V. schriftelijk bericht geeft aan de leverancier omtrent enig
gebrek van het geleverde betreffende de werking daarvan, zal leverancier de goederen zo
spoedig mogelijk vervangen of herstellen, teneinde de gebreken zonder kosten voor KuhnGeldrop B.V. weg te nemen.
c) Indien binnen 24 maanden na levering, tenzij in de order uitdrukkelijk anders overeengekomen,
Kuhn-Geldrop B.V. schriftelijk bericht geeft aan de leverancier omtrent enig gebrek van het
geleverde betreffende fabricagefouten, zal leverancier de goederen zo spoedig mogelijk
vervangen of herstellen, teneinde de gebreken zonder kosten voor Kuhn-Geldrop B.V. weg te
nemen.
d) De aanspraken van Kuhn-Geldrop B.V. ingevolge gebreken aan de geleverde goederen blijven
onverminderd van kracht, ook al zouden deze gebreken eerst tijdens de verdere verwerking of
het gebruik van deze goederen blijken.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 sub e) heeft Kuhn-Geldrop B.V. het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij dit geheel of en dele te ontbinden, indien:
1.de leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit
de gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit -al dan
niet vanwege overmacht- dan wel;
2.goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om zijn
contractuele verplichtingen te voldoen, dan wel;
3.in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke
overdracht -al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf of een belangrijk deel van de vorderingen
van de wederpartij,
Kuhn-Geldrop B.V. is in het voorkomende geval niet tot betaling van de prijs en/of enige
schadevergoeding gehouden, onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de
opschorting is Kuhn-Geldrop B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen
voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en).

15. TOEPASSELIJK RECHT
a) Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,
en uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van ieder ander recht het
Nederlands recht van toepassing.
b) Het bepaalde in het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken is niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.
c) Voor de bepalingen van de "Richtlijn van de Raad Inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines" (83/392/EEG) en de wijzigingen daarvan
(91/368/EEG en 94/44/EEG), alsmede alle andere deze Richtlijnen betreffende aanvullingen,
wijzigingen, voorschriften en de normen volgens de laatst geldende uitgave van het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, tot hun legalisatie in Nederland, geldt de
gelegaliseerde Nederlandse wettekst.
d) Met uitsluiting van alle andere rechters is de Nederlandse rechter in het arrondissement 's
Hertogenbosch bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
e) De Nederlandse versie van deze voorwaarden is uitsluitend geldig.

