KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT
Algemene inkoopvoorwaarden
Van de naamloze vennootschap De Koninklijke Nederlandse
Munt N.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende
te Utrecht aan de Leidseweg 90, gedeponeerd bij de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht Van
toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

Artikel 4: Prijzen

Artikel 1: Begripsbepaling

4.2

1.1

1.2

1.3

Onder “afnemer” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan de naamloze vennootschap
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Utrecht.
Onder “opdrachtnemer” wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die
met afnemer een overeenkomst heeft gesloten
respectievelijk wenst af te sluiten.
Onder het verrichten van diensten wordt verstaan
alle werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de
afnemer verricht.

4.1

4.3

4.4
4.5

Artikel 2: Algemeen
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Op met afnemer gesloten overeenkomsten, zowel
terzake van de levering van zaken als terzake van het
ten behoeve van afnemer verrichten van diensten,
zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- de voorwaarden en bepalingen van de individuele
overeenkomst(en);
- deze Algemene Voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen
schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen
voor de individuele overeenkomst waarbij zij zijn
gemaakt.
In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de
voorwaarden en bepalingen van de individuele
overeenkomst boven deze Algemene Voorwaarden.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van
opdrachtnemers of van derden (waaronder mede
verkoop- en leveringsvoorwaarden worden verstaan)
binden afnemer niet, tenzij deze door afnemer
schriftelijk zijn aanvaard.
Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die
van enige opdrachtnemer c.q. derden prevaleren
deze voorwaarden.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

De overeenkomst tot levering van zaken, alsmede die
tot het verrichten van diensten, komt tot stand door
het plaatsen van een schriftelijk order door afnemer
naar aanleiding van een door de opdrachtnemer
uitgebrachte offerte.
De overeenkomst tot levering van zaken, alsmede die
tot het verrichten van diensten, komt eveneens tot
stand door middel van een schriftelijke opdracht
bevestiging van de order door de opdrachtnemer in
het geval door de laatste geen offerte is uitgebracht.
De overeenkomst kan geen andere inhoud hebben
dan door de afnemer in de order, al dan niet
voorafgaand door een door de opdrachtnemer
uitgebrachte offerte, is vermeld, tenzij de afnemer
schriftelijk met een andere inhoud akkoord is gegaan.
De afnemer gaat niet akkoord met afwijkingen, hoe
gering ook in aantal, ten opzichte van het overeen
gekomen ordertotaal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
De opdrachtnemer mag de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, noch geheel noch
gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de afnemer, aan
derden overdragen.
De afnemer kan te allen tijde een opdracht binnen
een redelijke termijn annuleren met vergoeding door
afnemer van de redelijk kosten welke reeds zijn
gemaakt door opdrachtnemer.
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6.3

6.4

6.5

Artikel 5: Levering en risico
5.1

5.2
5.3

5.4

Artikel 3: Aanbod en overeenkomst
3.1

Alle prijzen zijn inclusief verpakkings- en transport
kosten, renten en belastingen en betreffen alle door
opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht te leveren
zaken en te verrichten diensten.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle
prijzen gefixeerd op het moment van dagtekening
van de offerte. De prijzen kunnen niet, door welke
oorzaak ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de afnemer, door de opdracht
nemer worden verhoogd.
De opdrachtnemer is gehouden prijzen en aan
biedingen als door hem gedaan in prijscouranten,
circulaires, advertenties, orderbevestigingen en
offertes tegen de afnemer gestand te doen.
De door de afnemer verschuldigde rente zal nimmer
meer dan de wettelijke rente bedragen.
De afnemer zal nimmer een hoger bedrag aan
(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn
dan de kosten die verschuldigd zouden zijn op grond
van de wet, dan wel voor zover dit minder is, de
werkelijke door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

5.5

5.6

5.7

Levering van zaken geschiedt DDP (Incoterms 2010)
magazijn van de afnemer te Utrecht, of enige andere
door de afnemer aan te wijzen locatie, en vervoer van
de zaken geschiedt derhalve steeds voor rekening en
risico van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal
de te vervoeren zaken ten behoeve van de afnemer
verzekeren. De kosten van verzekering komen voor
rekening van de opdrachtnemer. De volle en
onbezwaarde eigendom van de zaken wordt geacht
op het moment van levering aan de afnemer te zijn
overgegaan.
Diensten worden geacht te zijn verricht wanneer de
opdrachtnemer de opdracht heeft uitgevoerd en de
afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd.
De zaken worden steeds van een deugdelijke en
veilige verpakking voorzien. De kosten van de
verpakking zijn ingevolge van artikel 4.1 van deze
voorwaarden in de prijs begrepen.
De opdrachtnemer verstrekt uiterlijk op de
overeengekomen leveringsdatum de voor de zaken,
respectievelijk diensten van toepassing zijnde
voorschriften, bewijzen, tekeningen etc., op grond
waarvan de zaken en/of diensten zijn vervaardigd,
respectievelijk verricht.
De door de opdrachtnemer te leveren zaken en/of
diensten dienen te voldoen aan de overeengekomen
eisen en dienen van goede kwaliteit te zijn en aan de
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doel
matigheid, afwerking te voldoen.
De opdrachtnemer zal alle wettelijke voorschriften,
voorwaarden en bepalingen op de plaats van
aflevering van de zaken en/of de plaats waar de
opdrachtnemer diensten voor de afnemer verricht,
naleven. De opdrachtnemer wordt geacht deze te
kennen en zal bewerkstelligen dat de personen die
de werkzaamheden voor de opdrachtnemer uitvoeren
dan wel de zaken leveren, de voorschriften naleven.
De opdrachtnemer wordt geacht de plaats te hebben
geïnspecteerd waar de zaken worden geleverd en/of
de diensten door de opdrachtnemer dienen te
worden verricht. De opdrachtnemer kan derhalve
geen beroep doen op het feit dat bepaalde
faciliteiten, omstandigheden en voorzieningen niet
waren voorzien of ontbreken.

Artikel 6: Levertijd
6.1
6.2

Levering van zaken en verrichting van diensten op de
overeengekomen datum is essentieel.
Indien de opdrachtnemer door welke oorzaak ook
zaken en/of diensten niet (op tijd) levert c.q. verricht,
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6.6

zal de opdrachtnemer terstond een onmiddellijk
opeisbare boete aan de afnemer verschuldigd zijn
welke 1% van de totale aanneemsom of koopprijs
per week bedraagt, met dien verstande dat de boete
maximaal 10% van de totale aanneemsom of
koopprijs zal zijn.
De afnemer behoudt echter te allen tijde de
mogelijkheid de werkelijk door hem geleden schade,
met inbegrip van door derden geleden of te lijden
schade, te vorderen.
De opdrachtnemer is ongeacht hetgeen in dit artikel
omtrent het niet tijdig leveren is bepaald, gehouden
de afnemer terstond op de hoogte te stellen indien
hij voorziet dat hij zijn verplichtingen jegens de
afnemer niet op de overeengekomen datum en
tijdstip kan nakomen.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak
ook, geeft de afnemer het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
(gedeeltelijk) ontbonden te verklaren, onverminderd de
overige rechten welke de afnemer op grond van de wet,
de tussen de opdrachtnemer en afnemer geldende
overeenkomst en deze voorwaarden, toekomen.
Voorzover de afnemer een verplichting zijnerzijds
jegens de opdrachtnemer niet (op tijd) nakomt, en de
opdrachtnemer niet zonder de betreffende prestatie
van de afnemer zijn opdracht kan uitvoeren, is de
opdrachtnemer gehouden de afnemer hiervan
terstond op de hoogte te stellen en, indien tijdige
levering volstrekt onmogelijk is, zijn prestatie zo
spoedig mogelijk te verrichten met dien verstande dat
de opdrachtnemer de overeengekomen termijn slecht
met maximaal het aantal dagen mag overschrijden,
waarmee de afnemer de datum waarop hij zijn
prestatie had moeten verrichten, heeft overschreden.
Indien de afnemer geen leveringsdatum in zijn order
heeft vermeld, maar wel een levertijd heeft aange
geven, dan vangt deze aan op de dag dat de opdracht,
op welke wijze dan ook, door de afnemer is gegeven.

Artikel 7: Verpakking, verzending en tussentijdse opslag
7.1

7.2

7.3

7.4

Op elke levering dient het kenmerk van de order te
worden vermeld. Elke levering dient bovendien
vergezeld te gaan van een paklijst waarop de
volgende gegevens vermeld zijn:
Naam Leverancier
Inkooporder
Artikelnummer
Artikelomschrijving
Aantallen
De door de opdrachtnemer te verzenden zaken
moeten op de juiste wijze zijn verpakt, alsmede op
zodanige wijze zijn beveiligd, dat deze bij normaal
vervoer en tussentijdse opslag, de plaats van
aflevering in goede staat bereiken en het lossen
aldaar op de vereiste wijze kan geschieden. Voor
aflevering door middel van vrachtvervoer betekent
dit lossen via achterlaadklep. De opdrachtnemer is
daarbij verantwoordelijk voor naleving van de
nationale en internationale voorschriften terzake van
vervoer en verpakking.
Indien de afnemer om welke reden dan ook niet in
staat is de zaken in ontvangst te nemen op het
overeengekomen tijdstip en deze gereed staan voor
verzending dan zal de opdrachtnemer zorg dragen
voor bewaring en beveiliging daarvan en alle vereiste
maatregelen treffen om een achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen, dit tot op het moment dat de
zaken alsnog in ontvangst kunnen worden genomen.
De afnemer is gerechtigd door de opdrachtnemer te
leveren zaken niet in ontvangst te nemen, indien de
opdrachtnemer niet aan de verplichtingen van de
overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden
heeft voldaan, onverminderd alle overige rechten,
welke de afnemer krachtens de overeenkomst of de
algemene voorwaarden kan doen gelden.

Artikel 8: Audit/goedkeuring

Artikel 10: Garantie

8.1

10.1

8.2
8.3
8.4

8.5

De afnemer behoudt zich het recht voor de productie
locatie en/of organisatie in de breedste zin van het
woord van de opdrachtnemer te (doen) controleren/
auditeren. De kosten hiervan zijn voor opdrachtnemer
en opdrachtnemer verplicht zich te allen tijde mede
werking te verlenen aan een dergelijke controle/audit.
De afnemer heeft te allen tijde het recht de geleverde
zaken en/of verrichte diensten te (doen) inspecteren
en te keuren. De opdrachtnemer verleent daartoe
zonder extra vergoeding zijn medewerking.
Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken en/of
verrichte diensten zullen binnen 30 dagen na levering
c.q. verrichting door de afnemer worden gekeurd.
De kosten, verbonden aan de keuring en eventueel
een tweede keuring, zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
Indien de geleverde zaken en/of verrichte diensten
worden afgekeurd, stelt de afnemer de opdracht
nemer daarvan per omgaande schriftelijk in kennis.
De opdrachtnemer dient binnen een in de kennis
geving van afkeuring vermelde termijn tot vervanging
en/of verbetering, dit ter keuze van de afnemer, van
de afgekeurde zaken en/of verrichte diensten over te
gaan en die voor herkeuring aan te bieden, bij
gebreke waarvan de opdrachtnemer van rechtswege
in gebreke is en de bepalingen van artikel 13 van
toepassing zijn.
Voorafgaand aan levering van de goederen dient
opdrachtnemer een analysecertificaat en/of
leveringsdocument te overhandigen conform nadere
opgave van de afnemer.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom en
hulpzaken afnemer
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

De opdrachtnemer garandeert dat de door hem
geleverde zaken en/of verrichte diensten geen
inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten
van derden. De opdrachtnemer vrijwaart de afnemer
en zijn afnemers voor alle kosten, schaden en
interessen die het gevolg zijn van inbreuk op deze
eigendomsrechten door levering van de overeen
gekomen zaken c.q. verrichting van de overeen
gekomen diensten.
De door de opdrachtnemer vervaardigde monsters,
matrijzen, modellen, stempels, constructie
tekeningen, toelichtingen, bijlagen enzovoorts, en/of
door de opdrachtnemer in opdracht van de afnemer
vervaardigd of uitgevoerd, zullen toebehoren aan de
afnemer. De opdrachtnemer zal op deze goederen
vermelden dat zij toebehoren aan de afnemer.
Indien en voorzover de opdracht het vervaardigen
van enig ontwerp of onderwerp heeft of meebrengt,
verbindt de opdrachtnemer zich door de bevestiging
van de opdracht, bij levering, eventuele octrooi,
auteurs- en merkenrechten in hun meest volledige
wettelijke omvang, zonder voorbehoud van enige
bevoegdheid op de door hen vervaardigde voor
werpen en ontwerpen aan de afnemer over te dragen.
Eventuele ontwerpen, (constructie-)tekeningen,
toelichtingen, bijlagen of andere hulpmiddelen, die
door de afnemer bij de gevraagde offertes en/of bij
met de afnemer gesloten overeenkomsten aan de
opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of aan
hem zijn verstrekt, blijven toebehoren aan de
afnemer.
De rechten uit hoofde van de industriële en
intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten,
blijven berusten bij de afnemer. De opdrachtnemer
zal op deze goederen vermelden dat zij behoren aan
de afnemer. De opdrachtnemer zal verplicht zijn om
deze goederen steeds geïndividualiseerd en
afzonderlijk te bewaren en is gehouden jegens
derden melding te maken van het feit dat de
goederen toebehoren aan de afnemer.
Alle rechten uit hoofde van industriële en intellec
tuele eigendom, alsmede auteursrechten met
betrekking tot de geleverde zaken en/of verrichte
diensten, berusten bij de afnemer, hetgeen door de
opdrachtnemer, na een daartoe strekkend verzoek,
onmiddellijk schriftelijk aan de afnemer zal worden
bevestigd.
Zaken die de afnemer voor welk doel dan ook aan de
opdrachtnemer ter beschikking stelt, blijven toe
behoren aan de afnemer. De afnemer is door de
opdrachtnemer gemachtigd, indien de opdracht
nemer haar verplichtingen jegens de afnemer niet
nakomt, dan wel indien diens faillissement of
surséance van betaling wordt aangevraagd, of indien
de opdrachtnemer door welke oorzaak ook de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest of dreigt te
verliezen, de goederen terstond weg te nemen.

10.2

10.3

10.4

De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte
diensten en garandeert de juistheid zaken en
diensten en de door hem terzake hiervan verstrekte
specificaties. De opdrachtnemer draagt er tevens
zorg voor dat de geleverde zaken, respectievelijk
verrichte diensten, aan de terzake toepasselijke
wettelijke voorschriften voldoen.
De garantie zal niet minder inhouden dan dat alle
gebreken, die zich tijdens de overeengekomen
garantieperiode voordoen, met uitzondering van die
welke het gevolg zijn van slijtage of veroudering, na
eerste kennisgeving door de afnemer aan de
opdrachtnemer onmiddellijk, volledig en om niet,
door hem zullen worden hersteld. Het recht van de
afnemer op vergoeding van de schade wordt hierdoor
niet beperkt.
De garantieperiode zal ingaan op de dag waarop de
zaken en/of diensten zijn geleverd.
In geval niet expliciet een termijn voor garantie is
genoemd, dan zal deze een zodanige periode
bedragen die in de branche van de leverde zaken en/
of verrichte diensten gebruikelijk is, met inacht
neming van een minimum periode van één jaar.
Afnemer is gerechtigd de eventuele rechten uit
hoofde van de garanties over te dragen aan derden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1

11.2

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade,
zowel directe schade als bedrijfsschade of andere
indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan
ook, voortvloeiend uit door hem geleverde zaken en/
of door hem verrichte diensten.
De opdrachtnemer vrijwaart de afnemer tegen alle
aanspraken van derden voor (eventueel) door hen
geleden of te lijden schade, zowel direct als indirect
als voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade van welke aard ook, voortvloeiend uit
de door de opdrachtnemer geleverde zaken en/of
door hem verrichte diensten.

Artikel 14: Faillissement/surséance van de opdrachtnemer
Bij faillissement of surséance van betaling van de
opdrachtnemer, of indien de opdrachtnemer door
welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn
vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt
te verliezen, zullen de vorderingen van de afnemer
onmiddellijk opeisbaar zijn en heeft de afnemer het
recht zijn prestaties op te schorten en/of de
overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of
gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd zijn recht
op schadevergoeding.
Artikel 15: Overmacht
15.1

15.2

De opdrachtnemer kan zich alleen op overmacht
beroepen indien de tekortkoming van de opdracht
nemer niet te wijten is aan zijn schuld, noch
krachtens de wet, rechtshandelingen of naar
algemene in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening of risico van de opdrachtnemer komt.
De afnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor
om indien de opdrachtnemer een beroep doet op
overmacht, de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk)
door een schriftelijke verklaring te ontbinden en de
vergoeding van de opdrachtnemer te vorderen voor
door de opdrachtnemer geleden schade.

Artikel 16: Geheimhouding
16.1

16.2

De opdrachtnemer verplicht zich geheimhouding te
betrachten ten aanzien van alle informatie over de
afnemer en de aan hem verbonden onderneming in
de ruimste zin van het woord, die hij in het kader van
opdrachten, overeenkomsten of transacties met de
afnemer verkrijgt of waarvan hij weet of redelijkerwijs
moet kunnen weten dat die informatie een vertrouwelijk karakter draagt.
Gebruik van de naam van de afnemer en/of andere
intellectuele eigendommen van de afnemer, voor
zover niet noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst, is alleen toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de afnemer.

Artikel 12: Betaling

Artikel 17: Personeel

12.1

17.1

12.2

12.3

12.4

12.5

De afnemer heeft te allen tijde het recht zijn
betalingsverplichtingen op te schorten of daaraan
niet te voldoen indien de geleverde zaken en/of de
verrichte diensten niet voldoen aan de in de
opdracht omschreven vereisten.
De afnemer behoudt het recht om te allen tijde het
door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde,
inclusief een uit de met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst te vorderen boete met hetgeen de
opdrachtnemer aan hem verschuldigd is, te
verrekenen.
De afnemer betaalt binnen 60 dagen na correcte
facturering of aflevering, respectievelijk verrichting
van diensten, welke van de twee het laatst plaats
vindt, onverminderd het recht om betaling ingevolge
lid 1 van dit artikel op te schorten. Betaling door
afnemer houdt op geen enkele wijze afstand van enig
recht in, noch goedkeuring van het geleverde.
Indien de afnemer niet op tijd betaalt zal de
opdrachtnemer hiervan bij aangetekend schrijven in
kennis stellen en de afnemer alsnog in staat stellen
binnen twee weken te betalen.
Indien de opdrachtnemer diens vordering op de
afnemer aan een derde in eigendom overdraagt of
aan die derde verpandt, dient de afnemer daarvan in
kennis te worden gesteld door middel van een
deurwaardersexploit, bij gebreke waarvan de
afnemer ondanks de eigendomsoverdracht of
verpanding, aan de opdrachtnemer bevrijdend kan
betalen. De opdrachtnemer zal de afnemer in dit
geval vrijwaren voor enige vordering van de derde die
de vordering op de afnemer in eigendom heeft.

17.2

17.3

17.4

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillenregeling
18.1

Artikel 13: Toerekenbare tekortkoming
13.1

13.2

De afnemer is gerechtigd om, indien de opdracht
nemer geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de
nakoming van zijn verplichtingen uit de overeen
komst hetzij de nakoming van zijn verplichtingen uit
die overeenkomst op te schorten, hetzij de over
eenkomst als ontbonden te beschouwen, dit ter
keuze van de afnemer. In beide gevallen is de
afnemer gerechtigd om alle door de afnemer geleden
schade aan de opdrachtnemer in rekening te
brengen.
In het in het vorige lid vermelde geval kan de
afnemer de verdere uitvoering van de overeenkomst
aan een derde opdragen, zulks op kosten van de
opdrachtnemer.

De opdrachtnemer garandeert bij een overeenkomst
voor het verrichten van diensten dat het door hem
daarbij ingezette personeel voor wat betreft
opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring
voldoen aan de in de overeenkomst uitdrukkelijk
vermelde kwalificaties.
Het door de opdrachtnemer ingezette personeel
werkt volledig onder leiding, toezicht en verant
woordelijkheid van de opdrachtnemer. Er zal nimmer
sprake zijn van een dienstverband met de afnemer.
De opdrachtnemer dient alle verplichtingen
ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en artikel
7:658 BW in acht te nemen met betrekking tot het
personeel. De opdrachtnemer zal de afnemer tegen
alle aanspraken terzake vrijwaren.
De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat
het personeel volledig en voor aanvang van de
werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de
gangbare veiligheidsregels binnen de lokalen van de
afnemer en eventuele risico’s verbonden aan de
werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de
algemene risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van
de opdrachtnemer er op toe te zien en zich ervan te
vergewissen dat het personeel zich houdt aan de
regelgeving en voorschriften zoals deze bij de
afnemer gelden. Indien de afnemer geen
veiligheidsregels kent, zullen de veiligheidsregels
van de opdrachtnemer van toepassing zijn.

18.2

Op overeenkomsten tussen de afnemer en de
opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing,
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag
(Convention on International Sales of Goods 1980).
Alle geschillen tussen de afnemer en de
opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht
van de afnemer om het geschil te laten beslechten
door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats
van de opdrachtnemer.

Utrecht, 15 september 2014

