Houweling Group | Algemene inkoopvoorwaarden (NL)
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschappen Houweling
International bv, Houweling Transport bv, Houweling Horticulture bv, Houweling Veiligheid bv, Houweling
Holding bv, Houweling Warehousing bv, Dutch Grow bv en European Polymer Logistics bv;
Wederpartij: de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot levering van roerende zaken en diensten aan gebruiker;
Levering: de door wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van gebruiker te leveren
goederen en diensten.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in de zin van artikel 1 van deze
voorwaarden en op offertes die aan gebruiker zijn uitgebracht met het oog op het sluiten van zodanige
overeenkomsten.
2. Afwijkende voorwaarden, zoals verkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden gebruiker slechts
als deze uitdrukkelijk schriftelijk en per geval door de directie van gebruiker worden overeengekomen.
Wederpartij doet afstand van de eventuele toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden door een
offerte aan gebruiker uit te brengen, ongeacht hetgeen de offerte of een later gesloten overeenkomst
daaromtrent heeft bepaald.
3. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de
toepasselijkheid waarvan gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
4. Als op enige overeenkomst tevens andere door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zullen steeds die algemene voorwaarden prevaleren die voor het karakter van de
overeenkomst het meest passend zijn.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Iedere aanvraag van gebruiker om een offerte uit te brengen is voor gebruiker geheel vrijblijvend en leidt
pas tot de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen als de overeenkomst door gebruiker
schriftelijk is bevestigd.
2. De offerte van wederpartij heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen, tenzij in het verzoek om
offerte anders is vermeld door gebruiker, in welk geval die termijn zal gelden. Gebruiker zal in relatie tot
een uit te brengen offerte zal geen kosten of schade vergoeden aan wederpartij, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens wederpartij op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, als:
- wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen niet of niet volledig nakomt;
- omstandigheden die gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen zijn goede
grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
- aan wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen van
dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd of wanneer zich op een andere manier omstandigheden voordoen
van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.
4. Als gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomsrechten en andere subjectieve rechten die ontstaan bij het uitbrengen van een
offerte aan gebruiker en bij uitvoering van de overeenkomst, zullen bij gebruiker berusten. Zo nodig draagt
wederpartij zodanige rechten bij voorbaat en om niet aan gebruiker over.
Artikel 5 Kwaliteit
Wederpartij staat er voor in dat de geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst en aan alle met
betrekking tot deze zaken en diensten geldende publiek- en privaatrechtelijke normen.
Artikel 6 Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich om al wat bij de aanvraag van een offerte, het uitbrengen van een offerte, het
opstellen van een overeenkomst en de uitvoering daarvan aan hen ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op geen enkele wijze bekend te
maken, tenzij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Partijen zullen hun medewerkers en andere door hen ingeschakelde personen eveneens aan de in het
eerste lid bedoelde geheimhouding onderwerpen.
Artikel 7 Nakoming
1. Als een van partijen toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst, zal de andere partij
de tekortschietende partij bij aangetekende brief in gebreke stellen voordat zij gebruik maakt van de aan
haar als schuldeiser toekomende wettelijke rechten, maar niet als verzuim op grond van de wet zonder
ingebrekestelling intreedt. Elk van partijen heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk buitengerechtelijk
te ontbinden als de andere partij in verzuim is. De ontbinding kan slechts geschieden met een
aangetekende brief of deurwaardersexploot.
2. Aan wederpartij komt slechts dan een beroep op overmacht toe als zij direct en zo spoedig mogelijk
gebruiker heeft geïnformeerd omtrent de feiten en omstandigheden die haar verhinderen de
overeenkomst naar behoren na te komen en zij daarvan ook zo spoedig mogelijk het bewijs levert aan
gebruiker.
Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering
1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade door niet deugdelijke nakoming van de overeenkomst, met
inbegrip van volledige gevolgschade die optreedt als gebruiker de aan haar geleverde zaken of diensten
gebruikt voor levering of dienstverlening aan derden en zij uit dien hoofde op haar beurt tegenover die
derden aansprakelijk is.
2. Wederpartij zal zich adequaat verzekeren tegen de risico’s van aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel.
3. Wederpartij zal gebruiker vrijwaren van eventuele aanspraken van derden over van schade die deze derden
lijden als gevolg van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of diensten van wederpartij.
Artikel 9 Prijzen, meer- en minderwerk
1. Wederpartij zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen.
2. Van door gebruiker te vergoeden meerwerk is slechts sprake als gebruiker schriftelijk met de uitvoering van
meerwerk en de daarvoor gevraagde kostprijs heeft ingestemd, met dien verstande dat verrekening van
meerwerk zal geschieden tegen ten hoogste de tarieven zoals opgenomen in de offerte. Voor zover prijzen
en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de offerte zijn opgenomen en daaruit niet af te leiden
zijn, zal de verrekening van meerwerk en minderwerk geschieden tegen marktconforme tarieven.
Artikel 10 Facturering en betaling
1. Wederpartij zal op haar facturen steeds, naast de minimaal wettelijke vereiste vermeldingen, het IBAN en
de tenaamstelling van de bankrekening waarop betaling dient te geschieden en het factuurbedrag zonder
en vermeerderd met omzetbelasting opnemen.
2. De betaaltermijn bedraagt 60 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Gebruiker zal steeds
bevoegd zijn de betaling van het factuurbedrag op te schorten als de zaken of diensten niet beantwoorden
aan de overeenkomst, naar gelang van de tekortkoming.
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Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Wederpartij kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker rechten en plichten
voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook
overdragen.
2. Gebruiker is bevoegd uit de overeenkomst tussen partijen voor haar voortvloeiende rechten en
verplichtingen over te dragen aan een met haar verbonden groepsmaatschappij. Voor zover vereist
verleent wederpartij hiervoor bij voorbaat haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW door het
aangaan van de overeenkomst met gebruiker.

