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Algemene Inkoopvoorwaarden Purified Metal Company B.V.  

versie 1.0 d.d. 31 januari 2020  

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden - versie 1.0 januari - worden gebruikt door Purified Metal 

Company B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel met dossiernummer 59672978. Ook worden deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

gebruikt door vennootschappen gelieerd aan Purified Metal Company B.V. 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij 

Purified Metal Company B.V., hierna aangeduid als “PMC” en/of een dochtermaatschappij 

en/of een anderszins aan haar gelieerde onderneming, partij is in verband met de inkoop 

van zaken en/of van diensten en/of van werkzaamheden.  

1.2. Onder inkoopvoorwaarden wordt in deze overeenkomst verstaan: deze algemene 

inkoopvoorwaarden. 

1.3. Toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van een wederpartij, hierna 

aangeduid met “Leverancier”, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht 

wanneer Leverancier naar die voorwaarden heeft verwezen.  

1.4. Onder ‘partij’ wordt in deze overeenkomst verstaan: Purified Metal Company B.V. of 

Leverancier, afhankelijk van de context. 

1.5. Hetgeen specifiek is bepaald in de overeenkomst tussen PMC en Leverancier zal steeds 

prevaleren boven deze voorwaarden, doch deze voorwaarden kunnen het specifiek 

overeengekomene wel aanvullen en verduidelijken.  

1.6. Wijziging of aanvulling op de overeenkomst tussen PMC en Leverancier of afwijkingen van 

(onderdelen van) de inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk 

schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. 

 

2. Contactpersonen 

2.1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de 

Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als 

contactpersoon hebben aangewezen.  

2.2. Contactpersonen kunnen partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het de 

uitvoering van de overeenkomst betreft. Tot wijziging van de overeenkomst zijn zij niet 

bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

3. Mededelingen 

3.1. Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de 

andere partij, die zien op de uitvoering van de overeenkomst, binden partijen alleen indien 

deze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.  

3.2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene inkoopvoorwaarden tevens ‘langs elektronische 

weg’ verstaan. 

 

4. Aanbod en aanvaarding  

4.1. Ieder aanbod aan PMC wordt schriftelijk gedaan. PMC kan niet worden gebonden door 

een mondeling aanbod of toezegging, ook niet als dit wordt gedaan door een 

contactpersoon als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden. 
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4.2. PMC zal pas gebonden zijn jegens Leverancier nadat door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van PMC een schriftelijke aanvaarding (order) is verstrekt.  

4.3. Alle door PMC verstrekte orders en wijzigingsorders dienen bevestigd te worden door 

Leverancier door een bevestiging binnen 7 dagen tenzij in de order een andere termijn 

vermeld staat. PMC kan een order intrekken als de Leverancier deze niet tijdig heeft 

bevestigd. Bevestiging dient plaats te vinden door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van Leverancier.  

4.4. Na verzending van een schriftelijke aanvaarding door PMC kan een aanbod niet worden 

herroepen.  

 

5. Prijzen  

5.1. Alle aan PMC aangeboden prijzen zijn vast en marktconform, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen.  

5.2. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief - doch niet daartoe 

beperkt – de kosten van arbeid, transport, opslag, aflevering, voldoende aan transport 

aangepaste verpakking, stuwagemateriaal, tekeningen, berekeningen, 

licentievergoedingen, montage, installatie, instructie en alle begeleidende stukken en 

gebruiksaanwijzingen in zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

5.3. PMC is gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst onderzoek te doen en 

prijzen en producten van de leverancier te vergelijken met andere leveranciers om op 

deze wijze de prijs en overige voorwaarden van de leverancier te toetsen aan de mogelijk 

gewijzigde marktomstandigheden. Indien een andere leverancier bereid is tegen voor 

PMC gunstigere voorwaarden te leveren, biedt PMC de huidige leverancier de 

mogelijkheid om ook tegen die voorwaarden te leveren. Indien de leverancier van deze 

mogelijkheid geen gebruik maakt, komt PMC het recht toe de overeenkomst met de 

leverancier te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 

maand tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.4. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (‘BTW’). 

 

6. Richtprijs en nacalculatie  

6.1. Indien geen prijs is overeengekomen, maar een richtprijs is afgegeven, zal deze op basis 

van nacalculatie worden omgezet in de uiteindelijke prijs.  

6.2. De uiteindelijke prijs zal de afgegeven richtprijs nimmer overschrijden tenzij PMC daar 

over wordt ingelicht en schriftelijk akkoord is gegaan met de overschrijding. De 

uiteindelijke prijs omvat ook hetgeen in artikel 5.2 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden is opgenomen. 

6.3. Overwerk waarvoor Leverancier kosten in rekening brengt, is uitsluitend toegestaan na 

vooraf verkregen schriftelijke toestemming van PMC.  

 

7. Prijsherziening 

7.1. Prijsherziening is enkel mogelijk indien de Overeenkomst vermeldt welk omstandigheden 

tot herziening aanleiding kunnen geven, alsmede de wijze van herziening. Bij een 

prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is PMC bevoegd 

om de overeenkomst, zonder inachtneming van de gestelde opzegtermijn, onmiddellijk te 

ontbinden. Leverancier heeft in dat geval geen recht op enige vergoeding. 

7.2. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over een prijsherziening, heeft 

PMC het recht de overeenkomst te ontbinden. PMC zal een opzegtermijn van  1 maand in 

acht nemen, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.  
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8. Levering 

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschied de levering van zaken/diensten of 

werkzaamheden op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de 

overeengekomen leveringstermijn(en), op het door PMC opgegeven afleveringsadres en 

afleveringsplaats en draagt de Leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan 

mogelijk vervoer op basis van Deliverd Duty Paid/Franco inclusief rechten (Incoterms).   

8.2. De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. 

Indien de levering van zaken/diensten of werkzaamheden niet binnen de 

overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is Leverancier 

zonder ingebrekestelling in verzuim.  

8.3.  Bij ontbinding van de overeenkomst is PMC bevoegd aan de leverancier voor diens 

rekening en risico de goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde overeenkomst 

reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de 

leverancier de betalingen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te 

vorderen. 

8.4. Indien Leverancier voorziet of kan voorzien dat hij niet tijdig zal kunnen nakomen, zal hij 

PMC hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van reden en de 

verwachte duur van die vertraging. Dit laat de aan PMC toekomende rechten onverlet.  

8.5. PMC is bevoegd de levering van zaken/diensten of werkzaamheden kosteloos uit te 

stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier met zich meebrengt, in welk geval 

partijen in overleg zullen treden om tot een voor beide partijen redelijke en acceptabele 

regeling te komen.  

8.6. Elke zending dient vergezeld te gaan van een paklijst waarin onder meer de volgende 

gegevens zijn vermeld: afzender, afleveradres/contactpersoon, ordernummer, aantal, 

nummers en benamingen van de zaken. 

8.7. Alle af te leveren zaken moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden 

dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Leverancier is daarbij 

verantwoordelijk voor de naleving conform nationale en internationale wet- en 

regelgeving inzake vervoer en verpakking.  

8.8. Leverancier zal PMC instructies geven ter zake van conserveren, merken, verzenden en 

verzekeren van het transportrisico en de mee te leveren verzendingsdocumenten stipt op 

te volgen. Conform artikel 8.1 van deze inkoopvoorwaarden draagt de leverancier alle 

kosten en risico’s die verbonden zijn aan mogelijk vervoer. 

8.9. Uiterlijk binnen 21 dagen na de overeengekomen af- en/of opleverdatum zal PMC 

Leverancier schriftelijk op de hoogte stellen van enig verlies en/of beschadiging van en/of 

gebrek aan het geleverde, dan wel het uitblijven van de af- en/of oplevering. PMC kan 

geen beroep meer doen op het geleverde na het verstrijken van deze termijn, indien PMC 

Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld.  

8.10. Leverancier zal, zonder kosten hiervoor in rekening te brengen, verlies en/of beschadiging 

van en/of gebrek aan het geleverde volledig herstellen, indien door PMC schriftelijk 

binnen de in artikel 8.8 genoemde termijn gemeld.  

8.11. Voor zover van toepassing zal Leverancier zaken conform artikel 5.2 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden ter plaatse installeren, functionerend en bedrijfsvaardig opleveren 

inclusief voldoende uitleg over gebruik. Ten einde zaken functioneel te kunnen installeren 

zal Leverancier tijdig een opgave verstrekken van de door PMC te treffen voorzieningen. 

Wanneer Leverancier hiermee in gebreke blijft, zal deze de eventuele kosten die daaruit 

voortvloeien niet in rekening brengen en de installatie alsnog voltooien, daarbij rekening 

houdend met de planning van PMC.  
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8.12. PMC is niet gehouden tot enige betaling aan Leverancier over te gaan voordat levering 

van zaken/diensten of werkzaamheden hebben plaatsgevonden tenzij schriftelijk anders 

wordt overeengekomen.   

 

9. Garantie  

9.1. Leverancier garandeert dat de levering van zaken/diensten of werkzaamheden vrij zijn 

van gebreken en/of geschikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Partijen kunnen een 

garantietermijn schriftelijk overeenkomen.  

9.2. Leverancier garandeert PMC dat: 

a. De geleverde goederen met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in 

overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld; 

b. de geleverde goederen in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, 

die door de koper en/of de verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt; 

c. voor zover PMC geen andere omschrijving van zaken/diensten of werkzaamheden 

heeft gesteld, dient  het geleverde van goede kwaliteit te zijn, vrij van ontwerp-, 

constructie-, uitvoerings- en materiaalfouten en virussen en ten minste aan de 

gebruikelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, 

veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.  

d. het geleverde in overeenstemming is met de laatste stand van de techniek en geheel 

voldoet aan alle toepasselijke wettelijke normen en voorschriften; 

e. alleen uitdrukkelijk overeengekomen materialen, diensten en werkwijzen worden 

ingezet; 

f. alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode zoals deze schriftelijk is 

overeengekomen tussen PMC en Leverancier, met uitzondering van de slijtage die is 

ontstaan onder normale omstandigheden, zullen onmiddellijk op eerste verzoek van 

PMC worden hersteld en/of vervangen voor rekening van Leverancier.  

g. PMC op haar verzoek inzage krijgt in de met onderaannemers en toeleveranciers 

gesloten overeenkomsten; 

h. het geleverde geen inbreuk maakt op rechten van derden; 

i. indien de te leveren prestatie bestaat uit het ter beschikking stellen van 

arbeidskrachten, de ter beschikkingstelling 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 zijn.  

9.3. Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar 

technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die geen onderdeel 

uitmaken van de overeenkomst wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij PMC van 

het tegendeel in kennis wordt gesteld.  

9.4. Tevens garandeert Leverancier dat alle relevante zaken zijn meegeleverd, onder meer alle 

onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, 

gebruiksaanwijzingen en instructieboeken en alles wat redelijkerwijs bijdraagt aan het 

realiseren van het door PMC gestelde aangegeven doel. PMC is vrij in het gebruik van 

deze documentatie voor eigen gebruik.  

9.5. Indien Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de garantiebepalingen niet of 

onvolledig of onbehoorlijk nakomt, is PMC gerechtigd binnen redelijke termijn, voor 

rekening van Leverancier, zelf dan wel door tussenkomst van een door haar in te 
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schakelen derde, tot vervanging dan wel tot herstel van de geleverde zaken of tot 

uitvoering van de verrichte diensten en/of werkzaamheden over te gaan.   

9.6. Voor onderdelen van de prestatie, die zijn vervangen of hersteld, geldt een nieuwe 

garantieperiode. Deze kan schriftelijk worden vastgesteld door PMC en Leverancier.  

9.7. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die PMC jegens 

Leverancier aan de wet en/of de Overeenkomst kan ontlenen.  

 

10. Keuring en acceptatie  

10.1. PMC heeft te allen tijde het recht de leverantie of de 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. Indien PMC hiertoe wenst over 

te gaan, zal Leverancier daartoe binnen redelijke grenzen de nodige personele en 

materiële hulp ter beschikking stellen zonder kosten voor PMC. Tevens zal Leverancier te 

allen tijde toegang verschaffen tot de plaats waar de opdracht zal worden uitgevoerd 

door PMC of door een door PMC aangewezen instantie, evenals de ruimte waar de 

opdracht zal plaatsvinden. De inspectie zal worden uitgevoerd, indien Leverancier dat 

verlangt, in zijn aanwezigheid of in de aanwezigheid van een door Leverancier 

aangewezen deskundige. Kosten die daarmee gemoeid gaan, zijn voor rekening van 

Leverancier. De leverancier zal voorts aan PMC op diens verzoek een gewaarmerkt 

afschrift van zijn inspectierapporten verstrekken 

10.2. Indien (tussentijdse) inspecties, keuringen en beproevingen zijn overeengekomen welke 

op initiatief van Leverancier of PMC dienen plaats te vinden, deelt Leverancier met PMC 

het voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of beproeving schriftelijk of tenzij anders 

overeengekomen mondeling zodat PMC daar indien gewenst bij aanwezig kan zijn.  

10.3. Alle op de (tussentijdse) inspecties, keuringen en beproevingen vallende kosten, met 

uitzondering van de kosten van PMC personeel en/of andere personen welke PMC als 

vertegenwoordiger heeft aangewezen, zijn voor rekening van Leverancier.  

10.4. Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving, of het ontbreken daarvan, houdt geen 

acceptatie in. In geval van een eindkeuring of eindbeproeving wordt de overeenkomst 

geacht te zijn uitgevoerd indien PMC de geleverde zaken of verrichte diensten en/of 

werkzaamheden definitief heeft goedgekeurd/geaccepteerd.   

10.5. Indien de zaken c.q. diensten en/of werkzaamheden niet overeenstemmen met de in de 

bestelling en/of specificatie omschreven eisen, zal PMC Leverancier daarvan schriftelijk op 

de hoogte stellen. PMC heeft in dit geval het recht de levering te weigeren dan wel te 

retourneren aan Leverancier. In dat geval is Leverancier gehouden om binnen een door 

PMC gestelde redelijke termijn en voor eigen kosten en risico, over te gaan tot vervanging 

en/of verbetering van de afgekeurde zaken c.q. diensten en/of werkzaamheden en die 

voor herkeuring aan te bieden.   

10.6. De afgekeurde zaken worden ter beschikking gesteld aan Leverancier. Indien Leverancier 

niet binnen redelijke termijn de afgekeurde zaken komt afhalen, behoudt PMC het recht 

voor deze terug te zenden dan wel te vernietigen voor rekening en risico van Leverancier.  

 

 

11. Boetebepaling  

11.1. Tenzij contractueel anders is overeengekomen is de leverancier die toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen een boete verschuldigd aan PMC. De 

boete wordt als volgt bepaald; 
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a. indien de gestelde overeengekomen termijn is overschreden verbeurt Leverancier aan 

PMC een direct opeisbare boete van 0,1 % van de prijs betreffende 

zaken/diensten/werkzaamheden, vermeerderd met BTW, voor elke dag dat de 

tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%; 

b. indien levering en/of uitvoering van zaken/diensten/werkzaamheden onmogelijk zijn 

geworden, is deze boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.  

11.2. De boete komt PMC toe onverminderd alle rechten of vorderingen, daaronder mede 

inbegrepen haar vordering tot nakoming, haar recht op schadevergoeding en het recht 

haar verplichtingen op te schorten.  

11.3. De boete kan worden verrekend met de door PMC mogelijk verschuldigde betalingen, 

ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.  

 

12. Facturering en betaling  

12.1. Leverancier factureert PMC voor het geleverde zaken/diensten/werkzaamheden tegen de 

overeengekomen prijzen. Leverancier zendt de factuur digitaal aan het door PMC 

opgegeven mailadres onder vermelding van;  

a. PMC contactpersoon; 

b. Datum; 

c. BTW-bedrag; 

d. het (inkoop)ordernummer van PMC;  

e. een duidelijke specificatie van het geleverde;  

f. aantal per artikelnummer;  

g. de artikelomschrijving van Leverancier;  

h. voor zover van toepassing met werkbonnen en afleverdocumentatie.  

12.2. Facturen die naar mening van PMC onvoldoende gegevens bevatten of niet voldoen aan 

fiscale factuurvereisten, zullen ter completering worden geretourneerd aan Leverancier.  

12.3. Indien in het kader van de overeenkomst vooruitbetalingen worden verricht, is PMC te 

allen tijde gerechtigd een bankgarantie te verlangen van Leverancier.  

12.4. Betaling zal geschieden binnen 45 dagen na factuurdatum en is slechts verschuldigd 

indien het geleverde geheel voldoet aan de overeenkomst. Facturen voor deelleveranties 

zullen – onder dezelfde voorwaarden – slechts worden voldaan na de laatste 

(deel)levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

12.5. Betaling van een factuur houdt geen erkenning in dat het geleverde geheel aan de 

overeenkomst beantwoordt en ontslaat Leverancier niet van enige garantie en/of 

aansprakelijkheid zoals deze uit de overeenkomst en/of deze algemene 

inkoopvoorwaarden voortvloeit. Aflevering geschiedt uitsluitend aan de door PMC 

aangewezen bevoegde personen. Zonder door een voornoemde bevoegd persoon 

getekende afleverdocumentatie zal geen betaling van facturen plaatsvinden.  

12.6. PMC is gerechtigd om de vorderingen van Leverancier op PMC met haar vorderingen op 

Leverancier te verrekenen. PMC is te allen tijde gerechtigd, indien PMC van mening is dat 

de overeenkomst door Leverancier niet naar behoren is nagekomen, haar verplichtingen 

uit de overeenkomst, waaronder haar betalingsverplichtingen, op te schorten.  

 

 

13. Eigendomsoverdracht en overgang risico 

13.1. De eigendom van alle door PMC bestelde goederen, inclusief de daarop betrekking 

hebbende intellectuele eigendomsrechten op tekeningen, modellen, berekeningen, 

gebruiksaanwijzingen en dergelijke, gaan van Leverancier over op PMC op het moment 
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van feitelijke levering, dan wel op het moment van betaling van de zaken (afhankelijk van 

wat het eerst heeft plaatsgevonden), zonder recht van reclame. 

13.2. Bij aanlevering door PMC van zaken ten behoeve van de te leveren zaken, blijven 

eerstgenoemde zaken eigendom van PMC en zullen door Leverancier gescheiden 

gehouden worden van zaken die aan Leverancier of derden toebehoren.  

13.3. Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de zaak tot aan het moment 

van acceptatie door PMC, of indien dit op een later moment is, tot aan het moment van 

feitelijke aflevering van de zaak op de overeengekomen plaats van aflevering. Het risico 

gaat niet over PMC zolang Leverancier niet (volledig) aan zijn leveringsverplichting heeft 

voldaan.  

13.4. In geval de zaken niet worden goedgekeurd door PMC, zal de eigendom en het risico voor 

de zaken teruggaan naar Leverancier vanaf het moment waarop Leverancier het bericht 

dienaangaande van PMC heeft ontvangen.  

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

14.1. Leverancier aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor alle schade die PMC en/of haar 

werknemers en/of derden mochten lijden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet 

volledig nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst. Leverancier vrijwaart 

PMC tegen aanspraken van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op 

hun toekomende octrooien of modellen dan wel andere intellectueel-eigendomsrechten 

met betrekking tot de vervaardiging, reparatie of gebruik van de geleverde goederen.  

Voorts vrijwaart Leverancier PMC tegen aanspraken van derden op vergoeding van 

schade als gevolg van tekortkomingen in de geleverde prestatie, waaronder inbegrepen 

veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk 

als gevolg van handelen of nalaten van Leveranciers of zijn hulppersonen.  

14.2. Leverancier zal zorgdragen voor een aansprakelijkheidsverzekering tegen redelijkerwijze 

aanwezig te achten risico's gedurende het transport voor een bedrag van tenminste € 

1.000.000 (één miljoen euro) als maximum per gebeurtenis – waarbij een reeks van 

samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – en € 2.500.000 (twee en een 

half miljoen euro) als maximum per jaar of zoveel hoger als de tussen partijen gesloten 

overeenkomst vereist. Op eerste verzoek zal PMC een verzekeringscertificaat ontvangen 

waaruit de betreffende verzekering blijkt, evenals een bewijs dat de verschuldigde premie 

is voldaan. Indien de bedoelde stukken onvoldoende uitsluitsel geven, heeft PMC het 

recht inzage van de polis met bijbehorende voorwaarden te verlangen. 

14.3. PMC is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard ook en op welke 

wijze ontstaan of toegebracht aan Leverancier, diens medewerkers of derden, tenzij 

sprake is van opzet of grove schuld van PMC. Eventuele aansprakelijkheid in dat verband 

blijft beperkt tot het maximale bedrag dat PMC onder haar eigen 

aansprakelijkheidsverzekering kan claimen.  

  

15. Overmacht 

15.1. In geval van tijdelijke overmacht stelt Leverancier PMC daarvan onmiddellijk nadat de 

omstandigheid van die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis 

onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Alsdan is PMC bevoegd te kiezen 

tussen:  

a. Het verlenen van uitstel aan Leverancier voor de nakoming van zijn verplichting uit 

hoofde van de overeenkomst. Indien Leverancier na afloop van het uitstel niet in staat 

is om zijn verplichtingen onder de overeenkomst alsnog na te komen, is PMC bevoegd 
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de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot 

vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn; of  

b. Ontbinding buiten rechte van de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot 

vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn.  

15.2. In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Leverancier stelt deze PMC daarvan 

onmiddellijk in kennis en is PMC bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang 

buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding of schade en enige kosten aan 

Leverancier gehouden te zijn.  

15.3. Onder het begrip overmacht wordt niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming 

van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Leverancier en 

liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van 

door hem ingeschakelde derden.  

 

16. Inschakeling derden 

16.1. Leverancier mag zijn verplichtingen en rechten voortkomende uit de overeenkomst noch 

geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden, behoudens voorafgaande 

schriftelijke toestemming aan PMC.  

16.2. Indien Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, als 

onderaannemer, toeleveranciers of anderszins, zal hij van deze derden bedingen dat ook 

zij aan deze algemene inkoopvoorwaarden gebonden zullen zijn, met uitsluiting van 

eventuele algemene voorwaarden van deze derden.  

16.3. Een door PMC gegeven toestemming tot inschakeling van derden ontslaat leverancier niet 

van enige verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst. Leverancier 

blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden verrichte 

diensten/werkzaamheden en/of geleverde zaken en zal PMC volledig vrijwaren voor alle 

aanspraken van een door Leverancier ingeschakelde derde, daaronder begrepen 

aanspraken in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en zal alle door PMC aan 

(een) derde(n) verrichten betalingen vergoeden.  

 

17. Publiciteit 

17.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van 

de andere partij is geen van partijen gerechtigd om in brochures, advertenties, kranten of 

welke andere vorm van media ook, aan het bestaan van de overeenkomst te refereren.  

 

18. Geheimhouding 

18.1. Leverancier maakt alle door PMC verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakt 

of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 

redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover 

enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hem tot bekendmaking daarvan 

verplicht.  

18.2. Leverancier verplicht alle personen die door Leverancier bij de uitvoering van de 

overeenkomst worden ingeschakeld de voornoemde geheimhoudingsverplichting na te 

leven en staat ervoor dat deze personen die verplichting nakomen.  

18.3. Indien een overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, zullen alle over en 

weer verstrekte informatie en stukken worden teruggegeven en kopieën daarvan worden 

vernietigd.  
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18.4. Bij het ontstaan van schade, die ten gevolge van de schending van de 

geheimhoudingsverplichting door Leverancier ontstaat, heeft PMC het recht om 

Leverancier een direct opeisbare boete op te leggen conform artikel 11.1 sub b van deze 

algemene inkoopvoorwaarden.  

 

19. Ontbinding en opzegging 

19.1. PMC kan, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, een overeenkomst te 

allen tijde met onmiddellijke ingang, buiten rechte en zonder schadeverplichtingen jegens 

Leverancier geheel of gedeeltelijk ontbinden: 

 

a) Indien Leverancier surseance van betaling aanvraagt of zijn schuldeisers een 

akkoord aanbiedt; 

b) Indien het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd dan wel indien 

Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard; 

c) Indien Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten dan wel een substantieel onderdeel 

daarvan staakt; 

d) Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de goederen van Leverancier, 

waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Leverancier in gevaar komt; 

e) Indien Leverancier redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht de op 

hem rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met PMC na te 

komen; 

f) Indien relevante vergunning van Leverancier worden ingetrokken; 

g) Indien Leverancier of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig 

voordeel heeft aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van 

het bedrijf van PMC of aan één van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers.  

 

19.2. Indien de overeenkomst op grond van het vorige lid wordt ontbonden, zal Leverancier de 

reeds aan hem verrichte betalingen aan PMC terugbetalen, vermeerderd met de 

wettelijke rente over het betaalde bedrag, berekend vanaf de dag van betaling. Indien de 

overeenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen 

voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.  

19.3. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is PMC te allen tijde gerechtigd de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste één maand voor ieder volledig jaar dat de overeenkomst 

heeft geduurd, evenwel met een maximum van drie maanden.  

 

20. Bevoegde rechter en toepasselijk recht  

20.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van 

een tussen hen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank 

Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij partijen alsnog een andere vorm van 

geschillenbeslechting overeenkomen.  

20.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 

(Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 

april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing. 

 

21. Voortdurende bepalingen 

21.1. Indien één of meer bepaling(en) van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of 

anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. 
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Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen, die de strekking 

van de onverbindende bepalingen(en) zoveel mogelijk benadert. 

21.2. Indien partijen afspraken maken die gedeeltelijk afwijken van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden, of indien uit gedragingen van partijen voortvloeit dat zij op 

onderdelen afwijken van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, laat dat de toepasselijkheid 

van de overige bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverlet. 

 


