ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EMCO-GROEP
ART. 1 TOEPASSELIJKHEID
Onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen inzake de
inkoop van zaken en diensten (hierna te noemen “de leverantie”). Alle andere voorwaarden zijn
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door aanvaarding van onze
opdracht of door met de uitvoering daarvan aan te vangen, erkent de opdrachtnemer (hierna te
noemen de leverancier”) dat onze Algemene Inkoopvoorwaarden daarop van toepassing zijn.
ART. 2 AANVAARDING
Al onze orders en wijzigingen daarop dienen binnen 5 dagen bevestigd te worden door retournering
van een ondertekende kopie. De EMCO-groep kan een order herroepen zolang de schriftelijke
bevestiging niet ontvangen is.
Indien de leverancier niet akkoord gaat met één of meer artikelen van deze Algemene
lnkoopvoorwaarden, dient hij dit onder verwijzing naar de betreffende artikelen uitdrukkelijk kenbaar
te maken.
ART. 3 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Wijzigingen van en aanvullingen op een overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
ART. 4 LEVERING
Levering vindt plaats franco op de overeengekomen locatie, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
ART. 5 LEVERTIJD
a) De overeengekomen levertijden zijn bindend en dienen stipt te worden nagekomen.
b) Onverminderd het bepaalde in lid a; geldt dat, zodra zich omstandigheden voordoen of te
voorzien zijn, waardoor de leverancier aan de verplichting als bedoeld in lid a., niet kan voldoen, zal
hij ons onverwijld schriftelijk mededeling hiervan zal doen, met vermelding van de aard van deze
omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de
vertraging, bij gebreke waarvan hij zich later op eventuele overmacht niet meer kan beroepen.
c) Behoudens in geval van overmacht, zijn wij bij overschrijding van de levertijd, gerechtigd zonder
nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze rechten, de
overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde deel daarvan te annuleren en
op kosten van de opdrachtnemer door een derde te laten uitvoeren.
d) Te vroeg geleverde goederen blijven gedurende die tijd voor rekening en risico van de
leverancier tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
ART. 6 VERPAKKING EN TRANSPORT
a) De leverancier zal de leverantie zodanig verpakken en beveiligen, dat deze bij normaal transport
en handling de bestemming in ongeschonden staat bereiken en veilig gelost kunnen worden.
b) De leverancier zal aan onze instructies op dit gebied voldoen, het transportrisico verzekeren en
de benodigde documenten verzorgen.

c) Verpakking en transport dienen te voldoen aan de Essentiële Eisen van het Convenant
Verpakkingen.
d) Zendingen die niet aan de voorgaande vereisten als bedoeld in lid a t/m c van dit artikel voldoen,
kunnen worden geweigerd.
e) Wij hebben het recht emballage voor rekening en risico van de leverancier aan deze te
retourneren, tegen creditering van het daarvoor door de leverancier aan ons in rekening gebrachte
bedrag.
ART. 7 OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO
a) Eigendom en risico van de leverantie gaan op ons over bij aflevering op de overeengekomen
plaats, onverminderd enig recht op afkeuring dat ons op grond van deze voorwaarden toekomt.
b) De eigendom van de leverantie gaat evenwel in geval van vooruitbetaling of tussentijdse
betalingen over naar ons op het moment van zodanige betaling naar rato van de betaling. Op dat
moment ontstaat voor de leverancier de verplichting de leverantie als goed huisvader te beheren en
te verzekeren, totdat de totale levering aan ons is voltooid.
c) In geval wij goederen ter beschikking stellen aan de leverancier ter bewerking of verwerking, dan
wel ter vereniging of vermenging met goederen welke niet aan ons in eigendom toebehorend, dan
blijven wij eigenaar c.q. worden wij eigenaar van de aldus ontstane goederen. Leverancier is
gehouden deze goederen duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot
het tijdstip van aflevering van de goederen aan ons.
d) In geval wij goederen ter beschikking stellen aan leverancier om deze te monteren of om de
reeds gemonteerde goederen te beproeven of in bedrijf te stellen, draagt leverancier daarvoor het
risico vanaf de terbeschikkingstelling tot aan de aanvaarding van de leverantie door ons. Indien
leverancier zowel de goederen op de bouwplaats levert als monteert c.q. de supervisie daarover
heeft, draagt hij het risico voor de goederen ononderbroken tot de aanvaarding daarvan door ons.
ART. 8 PRIJS
Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders in bepaald, zal de prijs vast en bindend zijn. De
vermelde prijs is exclusief BTW. Meer- en minderwerk en hoeveelheidsverschillen worden door ons
slechts erkend indien schriftelijk is overeengekomen.
ART. 9 FACTURERING EN BETALING
a) Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur, mits de goederen of diensten zijn ontvangen respectievelijk zijn uitgevoerd en zijn
goedgekeurd.
b) De EMCO-groep is gerechtigd de betaling op te schorten indien er een tekortkoming aan de
leverantie of aan de prestatie wordt geconstateerd.
c) De EMCO-groep is gerechtigd het factuurbedrag te verminderen met die bedragen die
leverancier is verschuldigd aan de EMCO-groep.
d) Betaling door de EMCO-groep houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
ART. 10 GEHEIMHOUDING

De leverancier is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle zaken en kennis die hem
uit hoofde van onze opdracht zijn toegekomen. Het bestaan van deze opdracht mag in generlei
publicaties worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de EMCOgroep.
ART. 11 TER BESCHIKKING GESTELDE GOEDEREN OF HULPMIDDELEN
a) Alle goederen en hulpmiddelen die door de EMCO-groep of haar opdrachtgever aan leverancier
ter beschikking worden gesteld, respectievelijk op kosten van de EMCO-groep of op haar
opdrachtgever worden vervaardigd, blijven of worden eigendom van de EMCO-groep of haar
opdrachtgever.
b) De leverancier dient deze goederen of middelen als eigendom toebehorend aan de EMCO-groep
aan te merken en als goed huisvader te beheren.
c) De leverancier draagt gedurende de terbeschikkingstelling alle risico’ s tenzij aantoonbaar is dat
eventuele defecten voortvloeien uit afwijkingen of fouten, die reeds aanwezig waren toen het goed
of het hulpmiddel door de EMCO-groep aan hem ter beschikking werd gesteld. Dit laatste geldt niet
indien het goed of hulpmiddel op kosten van de EMCO-groep maar in opdracht van de leverancier
door hemzelf of derden zijn vervaardigd.
d) De leverancier is verplicht de betreffende goederen of hulpmiddelen voldoende te verzekeren.
e) De leverancier heeft nimmer enig retentierecht en doet jegens de EMCO-groep uitdrukkelijk
afstand daarvan.
f) De leverancier zal betreffende goederen of hulpmiddelen slechts gebruiken ten behoeve van door
de EMCO-groep bij hem geplaatste orders tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Tevens zal de leverancier deze goederen of hulpmiddelen niet
vermenigvuldigen, kopiëren of aan derden afstaan of toegankelijk maken.
ART. 12 KWALITEIT
De leverancier garandeert:
a) dat de leverantie of de prestatie volledig is en geschikt voor het doel waarvoor deze bestemd is;
b) dat de leverantie of de prestatie geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vervat in onze
opdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen en/ of andere door ons verstrekte gegevens;
c) dat de leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en of materiaalfouten is
en dat voor de uitvoering van de tot de leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en
vakkundig personeel worden gebruikt c.q. worden ingezet;
d) dat de leverantie of de prestatie voldoet aan de in Nederland geldende wetten of andere van
overheidswege gegeven voorschriften, zoals die onder andere gelden met betrekking tot de
gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektromagnetische storingen;
e) dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/ of
terreinen van de leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften
alsmede de door ons of onze opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde
voorschriften, zullen worden nageleefd;
f) dat, indien de leverantie mede bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de
terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan

de overeengekomen of (indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen
geldende eisen van vakbekwaamheid en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens
de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn.
g) dat, indien in de overeenkomst en/of in de daarmee verbandhoudende informatie wordt
verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteits- en/ of andere voorschriften, de leverancier
geacht wordt deze te kennen en te kunnen toepassen, tenzij hij ons onverwijld schriftelijk van het
tegendeel in kennis stelt.
ART. 13 AANSPRAKELIJKHEID
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde zaken ontstaat ten
gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde zaken, zulks volgens de art.12 genoemde
garantie alsmede volgens de regels van het Nederlands burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt
zich mede uit tot schade door overschrijding van de levertijd schade aan zaken van derden,
bedrijfsschade en andere indirecte schade, die bij ons of bij derden ontstaat. De leverancier zal ons
ter zake van aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren en zal ons zonodig schadeloos stellen.
ART. 14 INSPECTIES KEURINGEN
De EMCO-groep heeft te allen tijde het recht de leverantie of daartoe behorende zaken en / of
werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren of te (doen) keuren en/ of te (doen) beproeven
en voortgangscontrole uit te (doen) oefenen. De leverancier biedt daartoe binnen redelijke grenzen
de nodige hulp en faciliteiten.
a) Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn overeengekomen die op initiatief
van de leverancier dienen plaats te vinden, dan maakt hij ons het voorgenomen tijdstip van
inspectie, keuring of beproeving tijdig kenbaar, zodat wij, indien gewenst, daarbij aanwezig kunnen
zijn. Indien en voor zover is overeengekomen dat tussentijdse inspecties, keuringen of
beproevingen op ons initiatief dienen plaats te vinden, dan is het voorgaande van overeenkomstige
toepassing.
b) Alle op de tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, met uitzondering
van de kosten van ons personeel en/ of van andere personen die wij als onze vertegenwoordigers
hebben aangewezen, zijn voor rekening van de leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
c) Indien de inspectie, keuring of beproeving niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of
door toedoen van de leverancier een herkeuring noodzakelijk is, komen alle naar redelijkheid
daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de leverancier; ook de dan te maken kosten door de
EMCO-groep of haar vertegenwoordigers.
d) In geval van afkeuring, zullen wij de leverancier onverwijld, met opgave van redenen, daarvan in
kennis stellen. De leverancier zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door ons gestelde
termijn op zijn kosten te verbeteren of te vervangen.
e) Indien de leverancier ten behoeve van de leverantie onderaannemers of onderleveranciers
inschakelt, zal hij er zorg voordragen dat de bepalingen genoemd in de Artikelen 10 en 11 ook op
hen van toepassing zullen zijn.
f) Tussentijdse inspecties en keuringen, of het ontbreken daarvan, houdt geen aanvaarding in.
ART. 15 EINDKEURING, AANVAARDING
a) De leverantie zal geacht worden te zijn aanvaard na levering, tenzij de EMCO-groep binnen 14

dagen na levering schriftelijk het tegendeel kenbaar heeft gemaakt.
b) Wordt de leverantie voorafgaand aan de levering onderworpen aan een eindkeuring of
eindbeproeving dan zijn de bepalingen vervat in Artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
c) Indien en voor zover de leverantie eigenschappen dient te bezitten, waarvan de aanwezigheid
eerst na opstelling, montage of inbouw kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of
eindbeproeving voorafgaand aan de levering plaatsvinden zodra de leverantie of het object
waarvoor de leverantie bestemd is, daartoe gereed is.
d) Indien en voor zover de medelevering van certificaten attesten, montagevoorschriften,
onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten, of het geven van
training en instructie is overeengekomen, maken deze deel uit van de leverantie en wordt
aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad c.q. voordat de levering van deze documenten c.q.
uitvoering van deze diensten heeft plaatsgevonden.
e) De leverancier verleent ons het recht de leverantie ook voor de aanvaarding daarvan te
gebruiken.
ART. 16 GARANTIE
a) De leverancier garandeert dat alle gebreken waaronder ook de verborgen gebreken, welke zich
aan de leverantie of prestatie mochten voordoen, gedurende 1 jaar na aanvaarding of
ingebruikname van de leverantie of het object waarvoor deze bestemd is, te (doen) herstellen en
daarvoor alle kosten te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b) De leverancier verbindt zich al het mogelijke te doen de gebreken op zo kort mogelijke termijn te
(doen) herstellen of de leverantie te (doen) vervangen.
c) Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting, zomede in spoedeisende
gevallen, hebben wij het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of
door derden te doen verrichten. De leverancier wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
d) De in lid a) genoemde garantietermijn wordt verlengd met de herstelperiode voor zover de
leverantie of prestatie gedurende deze periode niet gebruikt kan worden c.q. niet naar behoren
genoten kan worden. Voor vervangen artikelen vangt de garantieperiode opnieuw aan bij
ingebruikname of aanvaarding.
e) Het eigendom van en risico voor, op grond van voornoemde herstelverplichting te vervangen
zaken berusten bij de leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. Hij dient zodanige zaken ten
spoedigste tot zich te nemen, tenzij wij verzoeken de vervangen zaken aan ons ter beschikking te
stellen voor onderzoek.
Het bovenstaande laat onverlet de aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van niet tijdige of
behoorlijke nakoming.
ART. 17 TOT DE LEVERING BEHORENDE INFORMATIEDRAGERS EN/ OF DIENSTEN
De leverancier dient ervoor te zorgen dat al deze zaken op of voor de leverdatum zoals bedoeld in
artikel5 tijdig in ons bezit c.q. uitgevoerd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
ontbreken van een of meerdere van deze zaken of diensten geldt de leverantie als niet geleverd.
ART. 18 INBREUK / OCTROOIEN. LICENTIES, E.D. OF VRIJWARING
De leverancier verklaart dat de leverantie geen inbreuk maakt op rechten van industrieel eigendom

van derden en vrijwaart ons tegen aanspraken te dezer zake, behoudens indien en voor zover de
inbreuk niet het gevolg is van een door ons voorgeschreven ontwerp.
ART. 19 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
De leverancier zal zijn rechten en verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien,
noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor de leverancier uit de
overeenkomst voortvloeiende.
ART. 20 ONTBINDING EN BEËINDIGING
a) In geval van tekortkoming van de leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens
de overeenkomst en in geval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van de
onderneming van de leverancier, hebben wij het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd onze rechten.
b) Onverminderd het onder a. bepaalde, zijn wij te allen tijde gerechtigd de order geheel of
gedeeltelijk te annuleren. In zulk een geval zullen wij leverancier uitsluitend de kosten vergoeden,
die gemaakt zijn voorafgaande aan de beëindiging
c) Alle vorderingen, die wij in deze gevallen op de leverancier mochten hebben of verkrijgen, zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
ART. 21 TOEPASSELIJK RECHT
a) Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden ontheffen de
leverancier niet van zijn aansprakelijkheid volgens de wet.
b) Alle geschillen ten aanzien van de totstandkoming, inhoud, geldigheid of uitvoering van een
overeenkomst, zullen, voor zover de Nederlandse Wet niet dwingend anders voorschrijft, met
uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin wij onze hoofdvestiging hebben, tenzij wij verkiezen het geschil te
onderwerpen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de leverancier.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe te Meppel d.d. 12 december 2002 onder
nummer 802.

