Algemene Inkoopvoorwaarden
van de naamloze vennootschap REHAU N.V.
gevestigd te Amersfoort, gedeponeerd op 23 juni 2020
bij de Kamer van Koophandel voor Gooi en Eemland
en geregistreerd onder nummer 08022220
Artikel 1 - Toepasselijkheid en aanvaarding van de opdracht
1.
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing
op alle rechtshandelingen ter zake van de inkoop van goederen
en diensten (“de Leverantie”) door REHAU.
2.
Opdrachten (orders) zijn alleen geldig, indien deze door REHAU
schriftelijk zijn verleend. Mondeling verstrekte opdrachten zijn
eerst bindend nadat zij door REHAU schriftelijk aan haar
opdrachtnemer (“de Opdrachtnemer”) zijn bevestigd.
3.
Andersluidende verkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer
worden door acceptatie van de opdracht ongeldig, zonder dat
REHAU de toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden
van de Opdrachtnemer in zijn aanbiedingen c.q. opdrachtbevestigingen uitdrukkelijk behoeft uit te sluiten. Uitsluitend de inkoopvoorwaarden van REHAU zijn van toepassing. De door de
Opdrachtnemer aan de overeenkomst gestelde (bijzondere)
voorwaarden gelden slechts, indien REHAU daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
4.
Deze algemene inkoopvoorwaarden gelden gedurende de gehele
samenwerking, zolang deze niet schriftelijk door REHAU
opgeheven worden. Bij vervolgopdrachten behoeft voor de
toepasselijkheid van deze voorwaarden daarnaar niet opnieuw te
worden verwezen.
Artikel 2 - Wijzigingen op de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts
bindend indien zij schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 3 - Levering en betaling
1.
Levering en betaling dient plaats te vinden bij de vestiging van
REHAU in Amersfoort. Indien elders geleverd moet worden, dient
de Opdrachtnemer zowel een leveringsbewijs achter te laten op
de plaats van levering, als een leveringsbewijs te verzenden aan
REHAU in Amersfoort. Het leveringsbewijs dient te zijn voorzien
van het ordernummer van REHAU.
2.
Indien Opdrachtnemer later dan de overeengekomen afleverdatum aflevert, schiet Opdrachtnemer vanaf de overeengekomen
afleverdatum tekort in de nakoming van zijn verplichting(en),
zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. De Opdrachtnemer dient onder opgave van reden en duur
van de vertraging, alsmede onder opgave van de door hem
genomen of te nemen maatregelen, zulks direct na de bekendwording daarvan aan REHAU mede te delen. Overschrijding van
de datum van levering is fataal, in welk geval REHAU de keus
heeft alsnog nakoming te vorderen met schadevergoeding
wegens vertraging, dan wel de overeenkomst geheel of ten
aanzien van het niet tijdig afgeleverde te ontbinden met schadevergoeding en de opdracht voor rekening van de Opdrachtnemer
door een derde te doen uitvoeren. De ontbinding geschiedt
buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring.
3.
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zal de overeengekomen prijs van de goederen vast en bindend zijn.
4.
Levering geschiedt in beginsel franco- en kostenvrij. Leveranties
waarbij geen francovrije levering is overeengekomen, dienen
steeds op de meest goedkope wijze te geschieden. Goederenleveranties met auto’s worden bij REHAU alleen van maandag tot
vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur aangenomen, na voorafgaand overleg.
5.
De verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico
van de Opdrachtnemer. Transportkosten en verpakkingskosten
worden door REHAU niet vergoed. De goederen dienen zodanig
te zijn verpakt, dat zij door REHAU voor langere tijd kunnen
worden opgeslagen. Alle door niet inachtneming van de
voorschriften van REHAU ontstane meerkosten komen voor
rekening van de Opdrachtnemer.
Artikel 4 - Overgang van eigendom en risico
1.
Voor zover in deze algemene inkoopvoorwaarden of in de
overeenkomst met de Opdrachtnemer niets anders is bepaald,
gaan de eigendom van en het risico voor de Leverantie op
REHAU over bij de aflevering daarvan aan REHAU op de
overeengekomen plaats.
2.
In geval van betalingen die voor aflevering plaatsvinden, zal de
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eigendom van de leverantie op het moment van betaling op
REHAU overgaan tot het beloop van de betaling.
Artikel 5 - Garantie van kwaliteit en hoedanigheid
1.
De Opdrachtnemer garandeert:
a. dat de Leverantie volledig is en geschikt voor het doel waarvoor deze is bestemd;
b. dat de Leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen
zoals vervat in de opdracht van REHAU, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door REHAU verstrekte
documenten;
c. dat de Leverantie tenminste voldoet aan de in Nederland
geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in
de overeenkomst anders is bepaald;
d. dat, voor zover de Leverantie wordt uitgevoerd op een plaats
buiten de bedrijfsruimten en/of -terreinen van de Opdrachtnemer, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door REHAU of een opdrachtgever
van REHAU voor die plaats van toepassing verklaarde
voorschriften zullen worden nageleefd;
e. dat de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-,
uitvoering- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering
van de eventueel tot de Leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden
gebruikt c.q. ingezet;
f. dat indien de Leverantie deel uitmaakt van een groter geheel,
de Opdrachtnemer er voor zorgdraagt, en hieraan zijn
volledige medewerking verleent, dat de Leverantie aansluit
op andere (geleverde) onderdelen en in samenhang met
leveranties van derden goed zal functioneren, zonder dat
zulks voor REHAU extra kosten met zich brengt, uit welke
hoofde dan ook.
2.
Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen
wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of
andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd,
wordt de Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij de
Opdrachtnemer REHAU onverwijld schriftelijk van het tegendeel
in kennis stelt. REHAU zal de Opdrachtnemer vervolgens over
deze voorschriften nader informeren.
3.
De Opdrachtnemer dient te controleren dat de leveranties aan de
technische leveringsvoorwaarden van REHAU voldoen. De
Opdrachtnemer is verplicht van de uitgevoerde controles aantekeningen te maken en alle proef-, meet- en controle-uitslagen
10 jaar te bewaren. REHAU is te allen tijden gerechtigd inzage te
verlangen of kopieën op te vragen van deze uitslagen.
Artikel 6 - Garantie tot herstel van gebreken
1.
Het is de Opdrachtnemer bekend, dat REHAU de leverantie na
levering niet direct kan keuren. Onverminderd het bepaalde in
artikel 6 lid 2 en 3 heeft REHAU in geval van zichtbare gebreken
gedurende 60 dagen na levering het recht om bij de Opdrachtnemer een beroep er op te doen, dat de leverantie niet aan de
overeenkomst beantwoordt.
2.
In geval van onzichtbare gebreken heeft REHAU het hiervoor in
lid 1 genoemde recht gedurende 60 dagen nadat REHAU het
gebrek ontdekt heeft.
3.
De Opdrachtnemer garandeert alle gebreken welke zich aan de
Leverantie mochten voordoen, gedurende een jaar na aanvaarding of ingebruikname van de Leverantie of van het object
waarvoor deze bestemd is, waarbij de laatste van deze gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan tenzij een andere termijn
in de overeenkomst is opgenomen, zonder kosten voor REHAU
te herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont, dat deze
gebreken niet het gevolg zijn van fouten in ontwerp of uitvoering
van de Leverantie of, voor zover de Leverantie uit goederen
bestaat, van ondeugdelijke materialen. De Opdrachtnemer verbindt zich voorts dit herstel zo spoedig mogelijk, en in ieder geval
binnen de door REHAU bij aanzegging gestelde redelijke termijn,
uit te voeren door middel van reparatie of vervanging, ter keuze
van de Opdrachtnemer, van de gebrekkige leverantie of van de
gebrekkige delen daarvan. De garantietermijn wordt door iedere
schriftelijke reclame onderbroken.

Algemene Inkoopvoorwaarden
van de naamloze vennootschap REHAU N.V.
gevestigd te Amersfoort, gedeponeerd op 23 juni 2020
bij de Kamer van Koophandel voor Gooi en Eemland
en geregistreerd onder nummer 08022220
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De Opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken waarvoor hij
krachtens het in lid 3 bepaalde aansprakelijk is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vervoer et
cetera.
Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn,
zomede in spoedeisende gevallen, is REHAU gerechtigd voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer het nodige te verrichten
of door derden te doen verrichten, mits de Opdrachtnemer
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.
De periode bedoeld in de eerste alinea van het voorgaande lid 3
wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de Leverantie, of
van het object waarvoor deze bestemd is, wegens een aan de
Opdrachtnemer toe te rekenen gebrek, niet het beoogde gebruik
kan worden gemaakt. Voor de herstelde of vervangende delen
van de Leverantie begint de periode als bedoeld in lid 3, eerste
alinea, opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van ingebruikstelling na
herstel.
De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde
herstelverplichting vervangen goederen berusten bij de
Opdrachtnemer vanaf het tijdstip van vervanging. Hij dient
zodanige goederen ten spoedigste tot zich te nemen, tenzij
REHAU verzoekt de vervangen goederen aan REHAU voor
onderzoek ter beschikking te stellen.
Behalve in geval van opzet of grove schuld van REHAU, wordt
verlies van of schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die
de Opdrachtnemer eventueel bij de uitvoering van de Leverantie
gebruikt, door de Opdrachtnemer gedragen.
De bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel en/of van
de overige artikelen van deze algemene inkoopvoorwaarden
ontheffen de Opdrachtnemer niet van zijn overige aansprakelijkheid volgens de wet.
Indien op grond van dit artikel goederen of onderdelen daarvan
zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ter zake daarvan de
volle garantieperiode opnieuw in werking treden.

Artikel 7 - Tekortkoming in de nakoming
1.
In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer (onverminderd
het bepaalde in artikel 3 lid 2) in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement
of surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van
de Opdrachtnemer, heeft REHAU 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 de verdere
rechten van REHAU.
Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is REHAU te allen
tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In dat geval zal REHAU de Opdrachtnemer uitsluitend de
kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging, aangevuld
met een redelijk bedrag voor overhead en winst, vergoeden.
2.
Alle vorderingen die REHAU in deze gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig
opeisbaar zijn.
Artikel 8 - Vrijwaring
De Opdrachtnemer vrijwaart REHAU voor vorderingen van derden
wegens gebreken in te leveren en geleverde goederen respectievelijk
wegens enig handelen of nalaten van de Opdrachtnemer, diens personeel of anderen welke bij de uitvoering van de Leverantie zijn betrokken.
Artikel 9 - Verrekening
REHAU is gerechtigd tot compensatie van alle opeisbare en nietopeisbare vorderingen die REHAU heeft op de leverancier. REHAU
behoudt zich het recht van retentie uitdrukkelijk voor.
Artikel 10 - Facturering
1.
Opdrachtnemer zal het verschuldigde bedrag van het door
REHAU gekochte factureren op de datum van aflevering. De
facturen dienen onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1 te
worden gezonden naar REHAU in Amersfoort, met vermelding
van het ordernummer.
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Bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum heeft REHAU
recht op een korting van 2% op het factuurbedrag.
Cessie van vorderingen welke op naam van REHAU staan wordt
uitgesloten. De Opdrachtnemer mag de rechten en plichten die
voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch
gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REHAU.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten e.d.
1.
De Opdrachtnemer gaat met alle modellen, monsters, tekeningen
et cetera strikt vertrouwelijk om; deze mogen alleen worden
gebruikt ter verwezenlijking van de opdracht van REHAU. Alle
tekeningen, modellen et cetera en onderdelen waarop intellectuele/industriële eigendomsrechten rusten, mogen nimmer ter
beschikking van derden worden gesteld zonder voorafgaande
goedkeuring door REHAU.
2.
De door REHAU vervaardigde ontwerpen, tekeningen, modellen
et cetera blijven te allen tijde eigendom van REHAU. De door de
Opdrachtnemer op kosten van REHAU vervaardigde modellen,
ontwerpen, tekeningen et cetera worden eigendom van REHAU.
Uiterlijk met de (laatste) levering dienen deze in bruikbare
toestand aan REHAU te worden teruggezonden. Zonder de
uitdrukkelijke toestemming van REHAU mogen de vervaardigde
ontwerpen, tekeningen, modellen et cetera nimmer ter beschikking van derden worden gesteld, noch ten behoeve van derden
gebruikt worden.
3.
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door de uitvoering van
de opdracht geen aan derden toekomende rechten, bijvoorbeeld
op het gebied van industriële en intellectuele eigendom, worden
geschonden.
Artikel 12 - Gegevens Opdrachtnemer
De gegevens van de Opdrachtnemer worden opgeslagen in het bestand
van REHAU, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke
bepalingen.
Artikel 13 - Technische leveringsvoorwaarden e.d.
De technische leveringsvoorwaarden, specifieke overeenkomsten,
controle-instructies, en de bestaande kwaliteitsvoorwaarden, die door
REHAU worden gehanteerd, maken deel uit van de overeenkomst.
Artikel 14 - Geheimhouding
1.
De Opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding
tegenover derden ten aanzien van alle hem uit hoofde van de
overeenkomst ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van
REHAU in de ruimste zin van het woord, hieronder begrepen
gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen en dergelijke. Dit zelfde geldt voor werknemers
en onderaannemers van de Opdrachtnemer.
2.
De Opdrachtnemer is verplicht de opdracht van REHAU en/of
daaruit voortkomend werk strikt vertrouwelijk te behandelen. Het
is de Opdrachtnemer niet toegestaan – zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van REHAU – bekendheid te geven aan
de samenwerking.
Artikel 15 - Vergunningen e.d.
1.
De Opdrachtnemer verplicht zich met het aannemen van de
opdracht zorg te dragen voor de nodige vergunningen en controle
van afkomst en gebruikte stoffen door daartoe de nodige
inlichtingen te verschaffen. Indien de afkomst van de goederen
niet vastgesteld kan worden, is de Opdrachtnemer aansprakelijk
voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.
2.
De Opdrachtnemer zal voordat de eerste partij afgeleverd moet
worden een lijst aan REHAU doen toekomen, waarin de stoffen
zijn aangegeven die gevaarlijk zijn voor mens, zaak of milieu,
daaronder mede begrepen bodem, water en lucht. De Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem verstrekte informatie
steeds volledig en juist is.
Artikel 16 - REACH
De leverancier garandeert dat zijn leveringen voldoen aan de bepalingen
van Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
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(REACH-verordening). De leverancier staat er in het bijzonder voor in dat
de in de door hem geleverde producten aanwezige stoffen, voor zover
vereist op basis van de bepalingen van de REACH-verordening, vooraf
geregistreerd dan wel na afloop van de overgangstermijnen geregistreerd zijn en dat aan REHAU de veiligheidsinformatiebladen c.q. de
volgens art. 32 van de REACH-verordening vereiste informatie ter
beschikking gesteld worden. Voor zover de leverancier producten in de
zin van art. 3 van de REACH-verordening levert, staat hij er in het
bijzonder ook voor in, dat hij zijn plicht inzake het doorgeven van
bepaalde informatie volgens art. 33 van de REACH-verordening nakomt.
Artikel 17 - Wijziging van omstandigheden
In geval van zodanige wijzigingen van de omstandigheden dat (verdere)
nakoming van de verplichtingen door REHAU zo bezwaarlijk wordt, dat
deze redelijkerwijs niet van REHAU kan worden verlangd, heeft REHAU
het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat REHAU tot enige vergoeding van schade door de
Opdrachtnemer of derden geleden, gehouden zal zijn. Hierop bestaat
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uitzondering wanneer de wijziging van omstandigheden te wijten is aan
opzet of grove schuld van REHAU. De ontbinding geschiedt door een
schriftelijke verklaring.
Artikel 18 - Toepasselijk recht
1.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of
ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten of naar aanleiding van bijkomende kosten,
welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen
uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde rechter
binnen het arrondissement Utrecht, Nederland, zulks onverminderd het recht van REHAU enig geschil te doen berechten door
de rechter van de woonplaats of de plaats van vestiging van de
Opdrachtnemer.

