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Artikel 1 / Definities
1.1

4.2

De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstan

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke

digheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen

overeenkomst tussen Alom BV en opdrachtnemer. Alle

leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing

door de opdrachtnemer gestelde voorwaarden zijn op

plaatsvindt.

de door Alom BV versterkte opdracht niet van toepas
sing, indien en voor zover zij niet uitdrukkelijk en

Artikel 5 / Facturering en betaling

schriftelijk door Alom BV zijn aanvaard. Een door Alom

5.1

BV zodanig aanvaarde afwijking geldt alleen voor de

dagen na ontvangst van de factuur. Tenzij anders

opdracht ten aanzien waarvan zij is overeengekomen.
1.2

Onder opdrachtnemer wordt verstaan : iedere (rechts)

overeengekomen.
5.2

Alom BV is gerechtigd de betaling op te schorten indien

persoon die met Alom BV een overeenkomst sluit/ heeft

hij een tekortkoming in de zaken daarvan constateert.

afgesloten als ook diens vertegenwoordiger(s) is

Eea in overleg met de opdrachtnemer.

gemachtigd, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3

Betaling van de factuur, zal plaatsvinden binnen 60

5.3

Onder overeenkomst wordt verstaan : de overeenkomst

verminderen met bedragen, die opdrachtnemer is

tot levering van roerende zaken of het verrichten van
dienstverlening.

Alom BV heeft het recht het bedrag van de factuur te
verschuldigd aan Alom BV.

5.4

Betaling door Alom BV houdt op geen enkele wijze
afstand van recht in.

Artikel 2 / Wijzigingen
2.1

Opdrachtnemer is verplicht Alom vooraf te informeren

Artikel 6 / Tijdstip van levering

omtrent iedere verandering in de samenstelling c.q. van

6.1

de eigenschappen van de door opdrachtnemer te

wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is op

leveren zaken. Indien opdrachtnemer dit nalaat is hij

drachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in

aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die
ten gevolge van een dergelijke verandering ontstaat.
2.2

Het overeengekomen tijdstip van levering is van

verzuim.
6.2

Opdrachtnemer dient levertijdoverschrijding onverwijld

Indien een wijziging door Alom BV naar het oordeel van

schriftelijk te melden aan Alom BV. Dit laat onverlet de

opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeen

eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge

gekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is

de overeenkomst of wettelijke bepalingen. Alom Bv

hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven,

behoudt zicht het recht om in deze gevallen kosten te

Alom hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk doch

vorderen voor vervangende zaken die worden afgeno

binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de

men bij derden en eventuele schade die Alom Bv lijdt

verlangde wijziging, Alom BV schriftelijk te informeren.

door aansprakelijkheid naar derden.

Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar
het oordeel van Alom BV onredelijk zijn, zullen partijen

Artikel 7 / Tekortkoming

hierover in overleg treden.

Opdrachtgever wordt in geval van tekortkoming in gelegen
heid gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen

Artikel 3 / Overdrachtvanverplichtingen

voldoen. Dit binnen een overeengekomen periode met Alom

3.1

Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de

Bv. Mocht opdrachtgever niet zijn verplichtingen kunnen

overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke

voldoen, treedt verzuim in.

toestemming van Alom BV overdragen aan een derde.

Opdrachtnemer is, zonder dat daartoe een schriftelijke

Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden

ingebrekestelling is vereist in verzuim indien:

worden verbonden.

a.

3.2

In gevallen van overdracht aan een derde van (een

waarbij de leveringstermijn wordt gezien als fatale

gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst
van opdrachtnemer is deze verplicht aan Alom BV te

termijn;
b.

melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht
van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk

De overeengekomen leveringstijd niet is nagekomen,

Het gekochte niet op de overeengekomen plaats wordt
afgeleverd;

c.

zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid
wordt geleverd;

d.

Geleverde zaken niet de samenstelling c.q. eigenschap

Artikel 4 / Prijs en prijsherziening

pen bezitten die Alom op grond van de overeenkomst

4.1

mocht verwachten;

De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in
verband met de nakoming van de verplichtingen van
opdrachtnemer.

e.

Enige dwingende bepaling van deze algemene inkoop
voorwaarden niet worden nagekomen.

De orderbevestiging die beide partijen overeengekomen zijn

10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke

dient als uitgangspunt.

verstrekt is door Alom te gebruiken, echter uitsluitend in

Alom Bv behoudt zicht het recht om in deze gevallen kosten

verband met de overeenkomst. Deze informatie is en

te vorderen voor vervangende zaken die worden afgenomen

blijft eigendom van Alom.

bij derden en eventuele schade die Alom Bv lijdt door
aansprakelijkheid naar derden.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade

Artikel 8 / Garantie

waaronder gevolgschade, hoe ook genaamd, welke

8.1

Opdrachtnemer garandeert dat de zaken en de

Alom Bv lijdt in verband met de uitvoering door

eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden

opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden van

aan hetgeen is overeengekomen.

de opgedragen leveranties c.q. werkzaamheden.

Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet

Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor door

aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende

opdrachtgever van Alom Bv en andere derden opgelegde

onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

kortingen, boetes en schadevergoedingen wegens niet

Indien Alom constateert dat het geleverde niet (geheel

of te late aanvang, niet of vertraagde of ondeugdelijke

of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen opdrachtnemer

levering c.q. uitvoering of te late (op)levering van

heeft gegarandeerd, is opdrachtnemer in verzuim.

leveranties c.q. werkzaamheden van opdrachtnemer ,

Opdrachtnemer garandeert de verkochte zaken

ongeacht het recht op vergoeding van de verdere

8.2

8.3

8.4

gedurende één jaar na ingebruikneming. Ter keuze van
Alom herstelt, vervangt of vergoedt opdrachtnemer die

schade die Alom BV daardoor lijdt.
11.2 Opdrachtnemer vrijwaart Alom BV voor aanspraken van

zaken die gedurende de garantieperiode gebreken

derden, opdrachtgever van Alom Bv daaronder begre

vertonen.

pen, tot vergoeding van schade als bedoeld in het
vorige lid. Tevens vrijwaart opdrachtnemer Alom BV

Artikel 9 / Keuring

voor aanspraken wegens productaansprakelijkheid,

9.1

Alom is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de

inbreuk op auteurs-, merken- en octrooirechten of

productie, montage, bewerking en opslag als na

andere intellectuele en industriële eigendomsrechten

levering te (doen) keuren.

van derden te zake van door opdrachtnemer geleverde

Op eerste verzoek zal opdrachtnemer toegang verschaffen

zaken, uitgevoerde werkzaamheden c.q. toegepaste

9.2

aan Alom BV of diens vertegenwoordiger tot de plaats
van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal
9.3

werkmethoden.
11.3 Alom Bv is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies

kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

en diefstal van gereedschappen, materieel en hulpmid

Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal

delen of andere zaken van opdrachtnemer . Hetzelfde

opdrachtnemer binnen 5 werkdagen zorgdragen voor

geldt voor opgeslagen gereedschappen, materieel en

herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien

hulpmiddelen of andere zaken van opdrachtnemer in

opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet

door Alom Bv ter beschikking gestelde ruimten.

binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Alom
gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te

11.4 Opdrachtnemer is verplicht Alom Bv tijdig te wijzen op

nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maat

kenbare onjuistheden of onvolkomenheden in de door

regelen door een derde te laten nemen voor rekening

Alom Bv en/of haar opdrachtgever ter beschikking

en risico van opdrachtnemer.

gestelde (bestek) tekeningen, berekeningen en derge
lijke, in de door haar voorgeschreven constructies en

Artikel 10 / Ontbinding

werkwijzen alsmede in door haar ter beschikking

10.1 In geval van tekortkoming door opdrachtnemer in de

gestelde materialen en dergelijke en is jegens Alom Bv

nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst

voor de gevolgen van een verzuim ter zake aansprakelijk.

of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
alsmede onder andere in geval van zijn faillissement,

11.5 Opdrachtnemer staat er jegens Alom Bv voor in dat,

surseance van betaling en in geval van stillegging,

met betrekking tot de voor de uitvoering van de

intrekking van eventuele vergunningen, beslag op

opgedragen leveranties c.q. werkzaamheden door

(een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd

opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in te

voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of

zetten motorrijtuigen, door opdrachtnemer respectieve

overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van

lijk derden een verzekering is gesloten en in stand wordt

het bedrijf van opdrachtnemer, is hij van rechtswege in

gehouden, welke aan de bij en krachtens de Wet

verzuim.

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde

bepalingen voldoet. Opdrachtnemer is voorts verplicht

Artikel 14 / Geschillen

alle zaken die hij in verband met de overeenkomst

14.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die

onder zich heeft of gebruikt, genoegzaam te verze

welke slechts door één der partijen als zodanig worden

keren, zolang deze voor zijn risico zijn.

beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van

11.6 Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht de betreffende
polissen en polisvoorwaarden aan Alom Bv ter inzage te
geven.

goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
14.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de
geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement waarin het bedrijf van Alom is

Artikel 12 / Risico- en eigendomsovergang

gevestigd.

12.1 De eigendom van de zaken gaat over op Alom Bv nadat
deze zijn geleverd.
12.2 In geval Alom Bv aan opdrachtnemer materialen, zoals

Artikel 15 / Toepasselijkrecht
15.1 Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden

tekeningen, specificaties en software ter beschikking

deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van

stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtin

toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals

gen, blijven deze eigendom van Alom. Opdrachtnemer
zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke
toebehoren aan hemzelf of aan derden.
12.3 Indien sprake is van exclusief voor Alom Bv ontwikkelde
zaken, verkrijgt Alom Bv alle daaruit voortvloeiende
rechten.
12.4 Indien op het gekochte en/of bijbehorende documen
tatie of anderszins industriële eigendomsrechten rusten,
verkrijgt AlomBv te zake een gebruiksrecht. Opdracht
nemer vrijwaart Alom Bv voor vorderingen van derden
hoe ook genaamd wegens al dan niet vermeende
inbreuken op industriële eigendomsrechten.
Artikel 13 / Geheimhoudingen verbod tot
openbaarmaking

13.1 Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud
van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken
zonder schriftelijke toestemming van Alom. Bij overtre
ding van geheimhouding zal Alom een direct opeisbare
boete aan de opdrachtnemer opleggen van € 5000,00
voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete
wordt door opdrachtnemer direct betaald na eerder
genoemden vaststelling en mededelingen daarvan aan
opdrachtnemer.
13.2 In de bovengenoemde gevallen heeft Alom het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een aangete
kende brief of deurwaardersexploot aan opdrachtnemer.

het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
15.2 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn in de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal opgesteld;
de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud
of strekking, bindend.

