Algemene Inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden van Purac Biochem B.V., handelend onder de naam Corbion
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1.
Definities
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de wederpartij van CORBION bij een Overeenkomst.

Overeengekomen Prestatie:

Levering van de overeengekomen goederen, uitvoering van het aangenomen werk of uitvoering van
de overeengekomen dienst overeenkomstig de specificaties als opgenomen in de Overeenkomst

Overeenkomst:

een overeenkomst van koop, verrichten van diensten of aannemen van werk, waarbij CORBION als
afnemer danwel als opdrachtgever optreedt, of enig andere overeenkomst waarop de Algemene
Inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard.

CORBION:

Purac Biochem B.V., handelend onder de naam Corbion, of een andere CORBION
groepsmaatschappij die deze Algemene Inkoopvoorwaarden hanteert.

2.
2.1

2.2

2.3

Toepasselijkheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn, behalve indien door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle
Overeenkomsten tussen Leverancier en CORBION alsmede op alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandbrenging van een
Overeenkomst.
Naast deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen, al naar gelang de aard van de transactie, nog aanvullende specifieke algemene voorwaarden
van toepassing zijn. In geval van conflicten tussen de regelingen, prevaleert de tekst van de schriftelijke Overeenkomst (behalve voor zover die
tekst naar andere algemene voorwaarden verwijst) en gaan de aanvullende specifieke algemene voorwaarden in rang boven deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
De algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier, dan wel enige andere (algemene) voorwaarden van Leverancier, zijn niet op de
Overeenkomst van toepassing.

3.
3.1
3.2
3.3

Totstandkoming van een Overeenkomst
Een aanvraag van CORBION tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door CORBION.
Afwijkingen of wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend voorzover deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

4.
4.1

Overeengekomen Prestatie
Leverancier is verplicht de Overeengekomen Prestatie uit te voeren overeenkomstig de specificaties zoals in de Overeenkomst zijn opgenomen.
De Leverancier mag niet afwijken van overeengekomen specificaties, materialen en onderdelen.
Leverancier dient dreigende overschrijding van overeengekomen af- of oplevertijd en andere voorzienbare tekortkomingen in de nakoming van de
Overeenkomst onverwijld schriftelijk te melden aan CORBION.
Indien montage/installatie is overeengekomen, omvat dit het uiterlijk op het afgesproken tijdstip bedrijfsvaardig opstellen van de goederen. Na
gereedmelding van de werkzaamheden door de Leverancier, zal er een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport worden
opgesteld.
Indien door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door CORBION beschikbaar gestelde tekeningen,
berekeningen, modellen, specificaties of andere materialen is Leverancier verplicht CORBION te wijzen op onvolkomenheden alsmede om
CORBION om opheldering te vragen over eventuele onduidelijkheden, die hij in deze bescheiden aantreft. Deze bescheiden blijven te allen tijde
eigendom van CORBION en worden op eerste verzoek aan haar teruggegeven.

4.2
4.3

4.4

5.
5.1

5.2

5.3
5.4

Wettelijke eisen en noodzakelijke vergunningen
Leverancier zal alle ten aanzien van de Overeengekomen Prestatie geldende eisen, voorwaarden, voorschriften en bepalingen op basis van
wetten, verordeningen en andere regelgeving naleven en in acht nemen, waaronder onder meer begrepen alle relevante bepalingen betreffende
kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
Leverancier dient in het bezit te zijn, en gedurende de looptijd van de Overeenkomst in het bezit te blijven, van alle wettelijke of anderszins
voorgeschreven vergunningen welke betrekking hebben op en/of nodig zijn voor (uitvoering van) de Overeenkomst en de daarin
Overeengekomen Prestatie.
Leverancier zal CORBION direct informeren omtrent wijzigingen in de bedoelde vergunningen en zal op eerste verzoek een kopie van deze
vergunningen ter beschikking stellen.
Indien voor de uitvoering van de Overeengekomen Prestatie een specifieke vergunning is vereist, dient Leverancier voor het aangaan van de
Overeenkomst CORBION daarover te informeren en op eerste verzoek van CORBION bij de aanvraag van deze vergunning alle medewerking te
verlenen.
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10.
10.1
10.2
10.3

11.
11.1
11.2
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Overdracht van verplichtingen
Leverancier is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van CORBION (een deel van) de rechten en/of plichten voortvloeiende uit de
Overeenkomst aan een derde over te dragen.
Overdracht en/of uitbesteding van rechten en/of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst laat onverlet de volledige verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Leverancier voor de juiste en volledige nakoming van de Overeenkomst en de Overeengekomen Prestatie.
Toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid
Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder begrepen de overschrijding van de overeengekomen
(op)leveringstermijn is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
CORBION is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming te weigeren.
Leverancier is aansprakelijk voor alle door CORBION geleden schade die ontstaat door het niet of niet volledig nakomen van de Overeenkomst.
Prijzen
Tenzij anders overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst vermelde prijzen vast, exclusief BTW en derhalve onder andere inclusief overige
belastingen, heffingen, in- of uitvoerrechten en accijnzen en inclusief kosten voorverpakking, transport, aflevering, lade/lossen, administratie,
verzending, voorrijden, aansluiten en alle eventuele bijkomende kosten.
Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende factoren, kunnen niet aan CORBION worden
doorberekend, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.
Kosten van offertes zijn voor rekening van Leverancier
Facturering/Betaling
Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering door Leverancier plaats na realisatie van de Overeengekomen Prestatie.
Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen 60 dagen einde maand, na ontvangst van de correcte goederen en/of diensten. Bij te
late betaling is de Leverancier gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
Als gehele of gedeeltelijke betaling vooraf wordt overeengekomen, heeft CORBION het recht om van de Leverancier zekerheid in verband met de
nakoming van de Overeenkomst te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.
CORBION heeft het recht om betaling van te goeder trouw betwiste facturen, of het betwiste gedeelte daarvan op te schorten totdat over de
verschuldigdheid van het betwiste bedrag overeenstemming bereikt is.
Als datum van betaling wordt aangemerkt de datum waarop de bedragen van de rekening van CORBION worden afgeschreven
CORBION is gerechtigd om facturen te verrekenen met hetgeen zij op enig moment op grond van de Overeenkomst of anderszins te vorderen
heeft van Leverancier.
Verzekering/Vrijwaring
Leverancier is gehouden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en andere verzekeringen nodig ter dekking van de relevante risico’s
in verband met de Overeenkomst en/of de Overeengekomen Prestatie.
Leverancier heeft op eerste verzoek van CORBION de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven, alsmede in bewijzen van
premiebetalingen.
Leverancier vrijwaart CORBION tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst, alsmede aanspraken van derden in verband met het niet nakomen van Leveranciers verplichtingen die voortvloeien de
Overeenkomst.
Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder
schriftelijke toestemming van CORBION.
Leverancier verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de onderneming, cliënten, producten,
bedrijfsvoering en de organisatie van CORBION, die Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen
vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.
Leverancier verplicht zich tevens om zijn werknemers en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de
Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
Leverancier draagt er zorg voor dat de aan werknemers en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de
dienstbetrekking of overeenkomst voortduurt.
CORBION is op ieder moment gerechtigd om van medewerkers en hulppersonen van de Leverancier te verlangen dat zij een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Wanneer het ondertekenen van een dergelijke verklaring geweigerd wordt, geldt dit als een
tekortschieten door Leverancier en kan CORBION weigeren dat de betreffende personen bij (de uitvoering van) de Overeenkomst betrokken
worden.

12.
Publiciteit
Het is Leverancier niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CORBION op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot deze
overeenkomst, dan wel gebruik te maken van de naam, het logo of de huisstijl van CORBION voor reclame doeleinden of andere publiciteitsuitingen.
13.
Ontbinding
CORBION heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan Leverancier indien:

Leverancier in verzuim is en dit verzuim niet zuivert binnen redelijke tijd na daartoe door of namens CORBION gemaand te zijn;

Leverancier surseance van betaling aanvraagt;

met betrekking tot Leverancier, of een groepsmaatschappij van Leverancier die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken is, faillissement
wordt aangevraagd;

Leverancier besluit tot beëindiging van zijn bedrijf of tot gehele of gedeeltelijke staking van zijn bedrijf;

Leverancier niet meer in het bezit is van de noodzakelijke vergunningen voor het uitoefenen van zijn bedrijf;

Leverancier aan medewerkers of vertegenwoordigers van CORBION enig voordeel aanbiedt dan wel heeft aangeboden met het oogmerk
besluitvorming van CORBION te beïnvloeden;

De zeggenschap over (de onderneming van) Leverancier wijzigt.
14.
Informatieverstrekking en overleg.
Partijen zullen elkaar op eerste verzoek alle voor een goed lopende operationele gang van zaken noodzakelijk zijnde gegevens verstrekken.
15.
15.1
15.2
15.3

Toepasselijk recht/Geschillen
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Koopverdrag van Wenen 1980 (CISG) wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Eventuele geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
De Nederlandse tekst prevaleert boven de Engelse tekst in geval van inconsistentie of onduidelijkheid over de inhoud of interpretatie van deze
voorwaarden.

16.
Voortduring bepalingen
Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van het bepaalde met betrekking tot toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid,
vrijwaringen, geheimhouding, publiciteit, toepasselijk recht, bevoegde rechter en andere verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren na
beëindiging van de Overeenkomst.
Aanvullende voorwaarden met betrekking tot inkoop van goederen
17.
17.1

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door CORBION van de geleverde goederen en garandeert dat hij bevoegd is de
zaken aan CORBION over te dragen en dat (het gebruik van) de geleverde zaken geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder
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21.
21.1
21.2
22.
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22.2

22.3

22.4

intellectuele en industriële eigendomsrechten. Hij vrijwaart CORBION tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en
industriële eigendomsrechten.
De intellectuele en industriële eigendomsrechten van specifiek voor CORBION ontwikkelde goederen komen toe aan CORBION en dienen te
worden beschouwd als vertrouwelijke informatie waarvoor de geheimhoudingsplicht van artikel 11 geldt.
Leverancier draagt voor zover mogelijk reeds door het aangaan van de Overeenkomst de in lid 2 bedoelde rechten aan CORBION over en
verbindt zich op eerste verzoek van CORBION mee te werken aan leveringshandelingen met betrekking tot deze rechten.
Keuring
CORBION is gerechtigd de geleverde zaken binnen een redelijk termijn na aflevering te keuren.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op speciaal voor CORBION te vervaardigen zaken is CORBION bovendien te allen tijde gerechtigd
zaken reeds tijdens de productie, bewerking en opslag te (doen) keuren.
Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan CORBION of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of
opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring.
Acceptatie door CORBION van geleverde zaken doet niet af aan door de Leverancier verstrekte garanties.
Verpakking
Alle goederen waarvoor geen specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot verpakking en/of verzending, dienen deugdelijk te zijn verpakt in
handelsgebruikelijke verpakking, geschikt voor transport, op- en overslag, en aan de buitenzijde van de verpakking te worden gemarkeerd
overeenkomstig de aanwijzingen van CORBION.
CORBION heeft te allen tijde het recht om Leverancier te verzoeken de transport en verpakkingsmaterialen te verwijderen of de transport- en
verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.
Indien op verzoek van Leverancier transport- en verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van
Leverancier.
Aflevering van goederen
De Leverancier levert de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen,
hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken en andere toebehoren die noodzakelijk zijn voor het
realiseren van het door CORBION aangegeven doel, worden mee geleverd, ook indien zij niet met name in de Overeenkomst zijn genoemd.
CORBION is gerechtigd te vroege aflevering te weigeren. Deelleveringen zijn slechts na schriftelijke toestemming van CORBION toegestaan.
Aflevering vindt uitsluitend plaats op de overeengekomen locatie.
CORBION is vrij in het gebruik van meegeleverde documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
Ingeval van afkeuring van de geleverde goederen, zal Leverancier op eerste verzoek van CORBION binnen 5 werkdagen de afgekeurde
geleverde goederen terughalen en zorgdragend voor het herstel of vervanging van de geleverde goederen.
Indien Leverancier de afgekeurde goederen niet binnen 5 werkdagen na verzoek van CORBION terughaalt, heeft CORBION het recht de
goederen voor rekening van Leverancier te retourneren.
Eigendomsovergang / Risico-overgang/onbezwaarde levering
De eigendom van en het risico ter zake van te leveren goederen gaat over op het moment van fysieke aflevering en tekening voor ontvangst door
een bevoegde medewerker van CORBION.
De goederen worden onbezwaard en vrij van rechten van derden geleverd.
Garantie
De leverancier garandeert dat de goederen:

nieuw, vrij van gebreken en van goede kwaliteit zijn;

geschikt zijn voor het gebruiksdoel waarvoor deze zijn geleverd;

voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en aan binnen de branche gehanteerde normen, onder andere ten aanzien van kwaliteit,
milieu, veiligheid en gezondheid
De garantietermijn zal tenminste twaalf maanden na aflevering van kracht zijn, tenzij langer wordt overeengekomen. Leverancier blijft
aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich pas na deze termijn openbaren. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die
CORBION anderszins aan de wet of de Overeenkomst kan ontlenen.
De garantie houdt in ieder geval in dat Leverancier voor eigen rekening (inclusief alle bijkomende kosten) ieder door CORBION aangemeld
gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen. Voor vervangen of gerepareerde goederen of onderdelen zal de volle garantietermijn weer in werking
treden.
Wanneer de fabrikant of importeur van door de Leverancier aan CORBION geleverde goederen een verdergaande of uitgebreidere garantie met
betrekking tot die goederen verstrekt blijft deze garantie gelden naast de door de Leverancier verstrekte garantie en kan CORBION ook jegens
leverancier op die garantie aanspraak maken..

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot werkzaamheden
23.
Meerwerk
Meerwerk dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen.
24.
24.1

24.2
24.3
25.
25.1
25.2
25.3

25.4
25.5

25.6
26.
26.1
26.2

Werkomstandigheden/werkterrein
Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden waaronder en waarin de werkzaamheden moeten worden verricht en die de uitvoering van de overeenkomst kunnen
beïnvloeden.
Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor onder lid 1 bedoeld zijn voor
rekening en risico van de Leverancier.
De door de Leverancier en/of derden op het werkterrein opgeslagen goederen zijn voor risico van de Leverancier.
Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van CORBION
Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van CORBION
geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van CORBION en derden.
Leverancier dient zijn personeel te voorzien van een door hem uitgegeven legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon
blijkt dat deze voor of namens Leverancier werkzaamheden verricht.
Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen
van de op het terrein en in de gebouwen van CORBION geldende voorschriften, reglementen en gedragsregels, onder andere inzake veiligheid,
gezondheid en milieu en tijd- en aanwezigheidsregistratie. Leverancier en zijn personeel dienen zich dienovereenkomstig te gedragen.
Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt Leverancier op zijn verzoek door CORBION ter beschikking gesteld.
Leverancier is verplicht om de vereiste maatregelen te treffen conform de voor de werkzaamheden geldende wet – en regelgeving (o.a. op het
gebied van veiligheid en hygiëne) en die wet en regelgeving na te leven, alsmede instructies, eisen en aanwijzingen van CORBION of
overheidsinstanties zoals de arbeidsinspectie, stipt na te leven.
Afval- en emballagemateriaal dient de Leverancier dagelijks van de werkplek af te voeren.
Personeel
Het door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personeel zal voldoen aan de algemene eisen van vakbekwaamheid
en deskundigheid en aan de eventueel door CORBION gestelde bijzondere eisen.
Indien naar het oordeel van CORBION sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel of indien naar het oordeel van CORBION het gedrag
of de hoedanigheid van dat personeel de inzet van zulk personeel ongewenst maakt, dan is CORBION bevoegd om de vervanging van dit
personeel te verlangen en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging. CORBION kan het betreffende personeel in dat geval de
toezegging tot CORBION’s gebouwen en terreinen ontzeggen.
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26.3

Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid van de onder zijn toezicht staande werknemers en onderaannemers. Leverancier draagt zelf
zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

27.
27.1

Urenverantwoording
Leverancier dient op eerste verzoek van CORBION aan deze de manurenverantwoording van alle personeel, dat door Leverancier bij de
uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld.
Voor zover voor werkzaamheden op het terrein van CORBION verricht, een verschil bestaat tussen de urenverantwoording door Leverancier en
de tijd- en aanwezigheidsregistratie van CORBION, zijn de gegevens van CORBION doorslaggevend.

27.2

28.
28.1
28.2
28.3

29.
29.1
29.2
29.3

30.
30.1

30.2

Materieel, en materialen
CORBION heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken
materieel en materialen.
Leverancier dient zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde materieel en materialen. Deze
dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Leverancier kan slechts met toestemming van CORBION gebruik maken van materieel en materialen van CORBION. Dit gebeurt voor risico van
Leverancier die gebruikt materieel zal retourneren in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
Aansprakelijkheid voor belasting en premies
Leverancier garandeert CORBION dat op het loon van het bij de Overeengekomen Prestatie ingeschakelde personeel de verschuldigde
loonbelasting en sociale premies worden ingehouden en afgedragen.
Leverancier zal desgevraagd schriftelijk bewijs overleggen van de betaling van de verschuldigde belastingen en sociale premies in verband met
de Overeengekomen Prestatie.
Leverancier zal wanneer zij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van “zelfstandigen zonder personeel” voor deze personen
steeds kopieën van voor de betreffende periode geldige Verklaringen Arbeidsrelatie voorhanden hebben en deze verplichting ook aan haar
eventuele onderaannemers opleggen.
Optie gebruik G-rekening of rechtstreekse betaling van loonheffing en premies
In afwijking van de betalingsregeling volgens artikel 9 en onverlet de garantie van artikel 29.1 heeft CORBION het recht om een gedeelte van de
door Leverancier in rekening gebrachte bedragen, te betalen ofwel op een G-rekening van de Leverancier ofwel rechtstreeks aan de met de
ontvangst van loonbelasting en premies belaste instantie (hierna “Ontvanger”). Indien CORBION aangeeft dat zij van dit recht gebruik wil maken,
verstrekt de Leverancier onmiddellijk de voor de betaling benodigde gegevens.
De Leverancier zal CORBION bij de facturering ter zake van een periode voorzien van een overzicht van de per medewerkers over die periode te
betalen loonheffing en premies onder vermelding van de SOFI nummers.
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