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Algemene inkoopvoorwaarden Zanten B.V.
Algemene inkoopvoorwaarden van Zanten B.V., verder te noemen “Zanten”, met het hoofdkantoor te
Veghel aan de
Doornhoek 3710 (5465 TA) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16087115.
1.

Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Zanten: Gebruiker van deze voorwaarden zijnde Zanten B.V. of een daaraan gelieerde
vennootschap.
- Leverancier: degene die aan Zanten zaken verkoopt of anderszins ter beschikking stelt
ingevolge een overeenkomst.
- De Overeenkomst: alle Overeenkomsten tussen Zanten en Leverancier betreffende de
verkoop van zaken aan Zanten door Leverancier, alsmede alle (rechts)handelingen die
daarmee verband houden.

2.
2.1

Toepasselijkheid
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes,
opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen overeenkomsten en andere
rechtshandelingen terzake van het door Leverancier aan Zanten leveren van zaken en/of het
voor Zanten verrichten van diensten.
Toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
De Overeenkomst en contractuele afspraken gaan boven de inhoud van deze voorwaarden.
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Totstandkoming van de Overeenkomst
Offertes van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt.
Een Overeenkomst tussen Leverancier en Zanten komt pas tot stand doordat Zanten een
aanbod van Leverancier uitdrukkelijk aanvaart.
Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte komen voor rekening van Leverancier.
Prijzen, Facturen en Betaling
Alle prijzen zijn inclusief de kosten van deugdelijke verpakking voor levering op het
overeengekomen adres en inclusief alle overige kosten van leverancier noodzakelijk voor
nakoming van de overeenkomst. Buiten franco orderwaarde dienen de kosten vooraf
overeengekomen te worden.
Zanten is pas gehouden om te betalen na afloop van een betalingstermijn van 45 dagen na
ontvangst van de factuur en na goedkeuring van de geleverde zaken en na ontvangst van alle
bijbehorende documentatie.
Zolang Leverancier niet volledig voldoet aan de in de order vermelde of anderszins
overeengekomen vereisten ten aanzien van factuurgegevens, verzendadviezen en paklijst,
heeft Zanten het recht haar betalingsverplichting op te schorten.
Indien Leverancier om enige reden de prijs verhoogt zonder dat hiervoor door Zanten
schriftelijk akkoord is gegeven, is Zanten onmiddellijk bevoegd de factuur op te schorten
zonder verlies van de betalingskorting, tot het moment dat er overeenstemming is bereikt over
de prijs.

5.

BTW Registratienummer
Indien Leverancier nalaat om zijn BTW-gegevens aan Zanten te verstrekken, is Leverancier
aansprakelijk voor vergoeding van de BTW en andere schade die Zanten daardoor lijdt.
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Levering van zaken
Door overschrijding van een levertermijn raakt Leverancier onmiddellijk in verzuim.
Leverancier is verplicht Zanten onmiddellijk schriftelijk te informeren omtrent iedere (te
verwachten) vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst.
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De levering geschiedt doordat de zaken door of namens Zanten in ontvangst worden
genomen. Zanten is ten alle tijden bevoegd de geleverde zaken (alsnog) te weigeren als deze
niet voldoen aan de Overeenkomst.
Zanten is niet gebonden aan enige termijn om kenbaar te kunnen maken dat de geleverde
zaken niet voldoen aan de Overeenkomst.
Eigendom en risico
Het eigendom en risico van zaken gaat van Leverancier over naar Zanten op het moment van
levering. Worden de zaken afgekeurd door Zanten dan gaat het risico onmiddellijk terug over
naar de Leverancier.
Leverancier is in verzuim als de eigendom van zaken op enige wijze is bezwaard op het
moment van levering.
Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond
van het retentierecht of het recht van reclame.
De premie ter verzekering van transportschade is voor rekening van Leverancier.
Garantie
Leverancier garandeert dat de te leveren zaken:
beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd c.q. overeengekomen;
nieuw zijn en vrij zijn van gebreken;
deugdelijk verpakt zijn;
geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de
Overeenkomst is gesloten;
voldoen aan de bij wet en/of door Zanten gestelde eisen ter zake onder meer de
kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en reclame, zoals bijvoorbeeld CE- markering,
ROHs richtlijn en Reachverordening. Wanneer dit niet het geval is wil Zanten hier actief
van op de hoogte gesteld worden;
voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de
handel brengt; de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die
nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle
door Zanten verzochte documentatie, ongeacht of die documentatie door Zanten is
verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst.
Zanten wil informatie omtrent wet- en regelgeving en normeringen van artikelen ten alle
tijden bij leverancier op kunnen vragen. Indien leverancier hier geen invulling aan kan
geven verneemt Zanten dit graag per omgaande van leverancier.
Indien geleverde zaken – ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen – niet voldoen
aan het bepaalde in het voorgaande, zal Leverancier de zaken voor zijn rekening herleveren,
tenzij Zanten besluit tot ontbinding van de Overeenkomst.
Steeds geldt een garantietermijn van ten minste zes maanden vanaf de dag waarop Zanten
de goederen en/of diensten heeft doorgeleverd aan de eindklant.
Een overeengekomen garantietermijn start op de dag waarop de zaken aan Zanten zijn
geleverd.
Aansprakelijkheid
Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier geeft Zanten het
recht tot ontbinding van de Overeenkomst.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Zanten wordt geleden als gevolg van
een tekortkoming van Leverancier. De aansprakelijkheid van Leverancier heeft betrekking op
zowel directe als indirecte schade.
Leverancier vrijwaart Zanten tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen
Leverancier en Zanten gesloten Overeenkomst indien deze verband houdt met een
tekortkoming door Leverancier.
Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de in artikel 9.2 en 9.3 geformuleerde
aanspraken.
Zanten is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zanten.
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Recall
Indien Leverancier bekend wordt met een gebrek in de geleverde zaken (inclusief
verpakkingen), dan dient Leverancier Zanten daarover onmiddellijk te informeren, onder
vermelding van: het soort gebrek, de getroffen zaken en alle andere informatie die van belang
kan zijn voor Zanten.
Zanten zal vervolgens (indien mogelijk in overleg met Leverancier) alle noodzakelijke
maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen
worden stopgezet, dat het produceren van producten wordt stopgezet, dat de voorraden van
producten (al dan niet bij klanten van Zanten) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal
plaatsvinden. Leverancier dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze
maatregelen te verlenen en, voor zover de aanleiding ertoe hem te verwijten is, de kosten
ervan te dragen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9.
Leverancier is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen
maatregelen geheim te houden.

11. Intellectuele Eigendomsrechten
11.1
Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde
zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of
andere (eigendoms)rechten van derden.
11.2
Leverancier vrijwaart Zanten tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in artikel 11.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden genoemde rechten en
Leverancier zal Zanten alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
12.

Overmacht
Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen
over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de
overmachttoestand langer duurt dan veertien (14) dagen, heeft de andere partij het recht de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder
geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van een door Leverancier
ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van Leverancier of door Leverancier
ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits c.q. solvabiliteitsproblemen bij
Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier.

13.
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Geheimhouding
Vertrouwelijke informatie betreffende Zanten (waaronder informatie met betrekking tot
producten, resultaten van bedrijfsactiviteiten, etc.) waarmee Leverancier bekend wordt als
gevolg van de sluiting van de Overeenkomst blijft het exclusieve eigendom van Zanten en
mag door Leverancier niet openbaar worden gemaakt, aan derden worden verstrekt of
anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst.
Leverancier zal aan derden geen informatie verschaffen over haar relatie met Zanten.

13.2

14.
14.1

Ontbinding
Zanten kan de Overeenkomst onmiddellijk ontbinden of de uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opschorten, zonder dat Zanten gehouden zal zijn tot enige
schadevergoeding in het geval van:
een tekortkoming door Leverancier in de nakoming van (één van) zijn / de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van Overeenkomsten die daarmee
samenhangen;
(een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Leverancier;
onder curatelenstelling of onder bewindstelling van Leverancier;
verkoop en/of beëindiging van de onderneming van Leverancier daaronder begrepen
de verkoop van de meerderheid van de aandelen in Leverancier aan een derde.
intrekking van vergunningen van Leverancier die voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk zijn;
beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier;
derdenbeslag onder Zanten ten laste van Leverancier.

15.

Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

