Algemene inkoopvoorwaarden RENDO 2016

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen,
toepasselijkheid en geschillen
1.1
In deze algemene inkoopvoorwaarden
(hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Aanbieding
Een aanbod van Leverancier voor de uitvoering van
het leveren van goederen en/of diensten, alsmede
eventuele wijzigingen daarvan.

1.7
Deze Voorwaarden kunnen door RENDO
worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking 30
dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend
gemaakt aan Leverancier. De laatste versie van de
door RENDO bekendgemaakte algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
1.8
Deze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene inkoopvoorwaarden RENDO
2016’.

Leverancier
De wederpartij van RENDO welke op basis van de
Overeenkomst het Product levert.

Artikel 2 – Totstandkoming van een overeenkomst

Overeenkomst
De overeenkomst gesloten tussen RENDO en Leverancier.

2.1
Een overeenkomst tussen RENDO en
Leverancier kan uitsluitend schriftelijk tot stand
komen.

Partijen
RENDO en Leverancier.

2.2
Iedere Aanbieding van Leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend en kan door RENDO
binnen
dertig
dagen
worden
aanvaard.

RENDO
Opdrachtgever, N.V. RENDO Holding en/of huidige
en toekomstige aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: RENDO).
Product
Levering van goederen en/of diensten.
Voorwaarden
Onderhavige algemene inkoopvoorwaarden RENDO 2016.
1.2
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
met betrekking tot alle tot de N.V. RENDO Holding
behorende huidige en toekomstige vennootschappen alsmede alle daaraan gelieerde huidige en
toekomstige vennootschappen, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk nader te noemen “RENDO”,
ter zake van het leveren van goederen en/of diensten, hierna afzonderlijk dan wel gezamenlijk te
noemen “het Product”.
1.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming/aanduiding ook,
van een wederpartij van RENDO (“de Leverancier”)
worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4
Afwijking van deze Voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd
en door Partijen zijn ondertekend en hebben slechts
betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.3
Uitsluitend indien een schriftelijke bevestiging van RENDO volgt op een Aanbieding van Leverancier komt een overeenkomst tot stand op het
tijdstip van verzending van de order door RENDO.
2.4
Indien een schriftelijke order door RENDO
wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande
Aanbieding van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 14 dagen na
verzending van de order een getekende orderbevestiging van Leverancier door RENDO wordt ontvangen, hetzij het Product binnen die termijn door
Leverancier overeenkomstig de order wordt geleverd en door RENDO wordt aanvaard. Wijkt een
orderbevestiging van Leverancier op enig onderdeel
af van de geplaatste order, dan komt er geen overeenkomst tot stand.
2.5
Indien een Partij in een order of Aanbieding
van de andere Partij kennelijke onduidelijkheden,
onjuistheden dan wel onvolledigheden constateert is
die Partij verplicht de andere Partij daarvan onverwijld in kennis te stellen alvorens een overeenkomst
tot stand komt.
2.5
Bij raamcontracten komt een overeenkomst
tot stand telkens op het moment dat de order van
RENDO voor (deel)levering, binnen het kader van
het raamcontract, door RENDO schriftelijk is verzonden.
Artikel 3 – Overeenkomst

1.5
Indien één of meer bepalingen van deze
Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijken
te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de desbetreffende
bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe
bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk
overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
1.6
In alle gevallen waar in deze Voorwaarden
de term “schriftelijk” staat vermeld wordt daaronder
mede begrepen alle berichten die per e-mail of fax
zijn verzonden en RENDO of Leverancier hebben
bereikt.

3.1
Van de Overeenkomst maken altijd en in
ieder geval deel uit:
a)

b)
c)

d)

de door RENDO voor aanvaarding ondertekende Aanbieding, alsmede overeengekomen wijzigingen daarvan;
de bijlagen bij de Aanbieding;
ieder ander document waarvan Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen dat het
deel uitmaakt van de Overeenkomst.
deze Voorwaarden
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3.2
De volgorde van vermelding van de onder
lid 1 a tot en met d genoemde documenten, is bepalend voor de geldigheid van de documenten, indien
zij qua inhoud of strekking strijdig of inconsistent
met elkaar zijn.
3.3
Opgegeven en/of overeengekomen (leverings)termijnen in de Overeenkomst worden gezien
als fatale termijn.
Artikel 4 – Prijzen

mentatie, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten.
5.5
Zodra Leverancier weet of redelijkerwijze
behoort te weten dat levering van het Product niet,
niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden,
geeft hij hiervan onverwijld schriftelijk bericht aan
RENDO onder gespecificeerde opgave van redenen. Onverminderd de aan RENDO toekomende
rechten zullen Partijen overleggen hoe de situatie
ten genoegen van RENDO te regelen.

4.1
Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst vermelde prijzen vast. Leverancier is niet
gerechtigd de overeengekomen prijzen op enig
moment te wijzigen, ook niet indien de kostprijsbepalende factoren, zoals prijzen van grondstoffen,
arbeidslonen, valutaverhoudingen e.d., na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd.

5.6
Indien RENDO Leverancier verzoekt de
levering van goederen uit te stellen, zal Leverancier
tegen een redelijke, in overleg vooraf schriftelijk vast
te stellen, vergoeding de goederen deugdelijk verpakt, beveiligd, verzekerd en als herkenbaar eigendom van RENDO afgezonderd onder zich houden.

4.2 Alle prijzen in de Overeenkomst luiden in Euro
en zijn gebaseerd op de leveringscondities zoals
vermeld in deze Voorwaarden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

6.1
Het Product dient behoorlijk verpakt, beveiligd en conform overeengekomen voorschriften van
RENDO te worden vervoerd, zodat het bij normaal
vervoer de plaats van levering in goede staat bereikt.

4.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW),
doch inclusief de kosten van vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de
overheid te heffen rechten of belastingen dan wel
andere heffingen alsmede alle overige extra kosten
verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, welke belastingen, heffingen en kosten
ten laste komen van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2
Door Leverancier meegeleverd verpakkingsmateriaal, met uitzondering leenemballage,
wordt bij levering eigendom van RENDO. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Leverancier
worden gekenmerkt. RENDO heeft te allen tijde het
recht (leen)emballage voor rekening en risico van
Leverancier te retourneren.

4.4
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENDO is Leverancier niet gerechtigd om meerwerk uit te voeren. RENDO zal de
kosten voor meerwerk niet hoeven te vergoeden
indien Leverancier meerwerk heeft verricht zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van RENDO. Minderwerk zal ten goede komen aan RENDO.
Artikel 5 – Uitvoering en levering
5.1
Voor de interpretatie van leveringscondities
zijn van toepassing de laatst geldende “Incoterms”,
uitgegeven door de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland, behoudens voorzover in
deze Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt bepaald.
5.2
Levering geschiedt Deliverd Duty Paid
(DDP) op de door RENDO opgegeven plaats van
levering, binnen de overeengekomen termijn, met
dien verstande dat het risico van het Product eerst
op RENDO overgaat nadat het Product conform
deze Voorwaarden door haar zijn aanvaard.
5.3
Behoudens voorzover uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen, is Leverancier niet
gerechtigd in gedeelten te leveren.
5.4
Onder levering wordt mede verstaan een
deellevering alsmede levering van alle hulpmiddelen
als bedoeld in artikel 9 en alle bijbehorende docu-

Artikel 6 – Verpakking en vervoer

6.3
Leverancier zal op de paklijst duidelijk en
overzichtelijk het inkoopordernummer, artikelnummer, omschrijving van artikelen en de aantallen
vermelden.
Artikel 7 - Aanvaarding
7.1
Wanneer het geleverde Product bij eerste
globale waarneming beantwoordt aan de Overeenkomst en door RENDO in ontvangst wordt genomen, wordt deze geacht door RENDO te zijn aanvaard. Aanvaarding ontheft Leverancier niet van
enige aansprakelijkheid of verplichting waaronder
de garantieverplichting genoemd in deze Voorwaarden.
7.2
Indien het Product bij eerste globale beschouwing na levering niet aan de Overeenkomst
blijkt te beantwoorden, is RENDO gerechtigd het
Product voor rekening en risico van Leverancier
hetzij onder zich te houden totdat Leverancier aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, hetzij deze te
retourneren.
Artikel 8 – Eigendom
8.1
De eigendom en het risico van het door
Leverancier geleverde Product gaan over op het
moment van levering en aanvaarding door RENDO
conform deze Voorwaarden.
8.2
RENDO is bevoegd te verlangen dat de
overdracht van de eigendom van het Product op
een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De Leverancier
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zal alsdan het Product merken als herkenbaar eigendom van RENDO en RENDO vrijwaren voor
verlies, beschadiging en de uitoefening van rechten
door derden.
8.3
Het door RENDO en Leverancier gezamenlijk ontwikkelde Product mag zonder schriftelijke
toestemming van RENDO niet door Leverancier
worden gebruikt of aangewend ten behoeve van
derden.
Artikel 9 – Hulpmiddelen
9.1
Door RENDO aan Leverancier ter beschikking gestelde of op verzoek van RENDO door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen,
tekeningen, modellen, ontwerpen, instructies, specificaties en dergelijke, en eventueel de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, zijn en blijven
eigendom van RENDO en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden
gesteld of anderszins worden gebruikt dan uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
9.2
Leverancier is verplicht de in het vorige lid
bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar
eigendom van RENDO, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle
risico’s zolang Leverancier houder van die hulpmiddelen is.
9.3
De hulpmiddelen zullen op eerste verzoek
van RENDO dan wel tegelijkertijd met de laatste
levering van het Product waarop de hulpmiddelen
betrekking hebben aan RENDO worden geretourneerd.
9.4
Hulpmiddelen die door Leverancier bij de
uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt,
worden op eerste afroep aan RENDO ter goedkeuring voorgelegd.
9.5
Verandering aan of afwijking van de door
RENDO ter beschikking gestelde/goedgekeurde
hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RENDO.
Artikel 10 – Wijzigingen
10.1
RENDO is bevoegd te verlangen dat de
omvang en/of hoedanigheid van het te leveren Product wordt gewijzigd alsmede modificaties aan te
brengen in materialen, tekeningen, modellen, ontwerpen, instructies, specificaties en dergelijke met
betrekking tot het te leveren Product.
10.2
Indien hetgeen in het vorige lid naar het
oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of levertijd, zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, RENDO
hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste
binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze
gevolgen naar het oordeel van RENDO onredelijk
zijn ten opzichte van de aard en omvang van de
wijziging, heeft RENDO het recht de overeenkomst
te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, tenzij dit gelet op de

omstandigheden onredelijk zou zijn. Onverminderd
de andere rechten van RENDO, waaronder het
recht van schadevergoeding.
10.3
Het is Leverancier niet toegestaan wijzigingen aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke order of toestemming van RENDO.
Artikel 11 – Prijs en (wan)betaling
11.1
Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na
ontvangst van een gespecificeerde factuur, mits
ontvangst en goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten hebben
plaatsgehad.
11.2
RENDO is gerechtigd haar (betalings)verplichtingen op te schorten zolang de Leverancier niet aan al zijn verplichtingen jegens RENDO heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop de Leverancier alsnog al zijn verplichtingen jegens RENDO volledig is nagekomen.
11.3
RENDO is gerechtigd aan Leverancier
verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen die hij op Leverancier of aan Leverancier gelieerde ondernemingen heeft. Een beroep
door Leverancier op artikel 6:136 BW is uitgesloten.
11.4
Alvorens te betalen is RENDO gerechtigd
van Leverancier te verlangen dat deze naast of in
plaats van eigendomsoverdracht voor zijn rekening
afdoende zekerheid stelt, bijvoorbeeld een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie door
een voor RENDO acceptabele bankinstelling om de
nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.
11.5
RENDO is slechts in verzuim met de betaling van enig aan Leverancier verschuldigd bedrag
nadat Leverancier RENDO ter zake schriftelijk in
gebreke heeft gesteld met daarin een redelijke termijn voor nakoming.
11.6
RENDO is, indien zij in verzuim is, niet
gehouden tot betaling van andere kosten dan de
werkelijk gemaakte kosten van (buitengerechtelijke)
rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan
maximaal het bedrag van de inkooporder.
11.7
Betalingen van RENDO strekken in eerste
plaats in mindering van de verschuldigde hoofdsom,
vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte in
mindering van eventueel verschuldigde kosten.
11.8
Betaling door RENDO houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
Artikel 12 – Garantie
12.1
Leverancier garandeert jegens RENDO dat
het geleverde Product beantwoordt aan de overeenkomst en dat het Product in alle opzichten voldoet aan de beschrijvingen, (technische) specificaties en eigenschappen die zijn overeengekomen,
vrij is van gebreken, geschikt is voor het door RENDO beoogde gebruik en voldoet aan alle eisen die
nationale, internationale of supranationale weten/of regelgeving alsmede aan de binnen de branPagina 4 van 7
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che gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen,
alle zoals deze gelden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Deze garantie wordt
mede gegeven ten behoeve van afnemers van
RENDO en overige gebruikers van het Product.
12.2
Behoudens voor zover wetgeving een
langere garantietermijn voorschrijft, bedraagt de
garantietermijn tenminste één jaar na aanvaarding
van het Product door RENDO. Het verstrijken van
die termijn laat de rechten die RENDO aan de
Overeenkomst of de wet kan ontlenen onverlet.
12.3
Indien het Product gedurende de in het
vorige lid genoemde termijn niet blijkt te voldoen
aan de garantie zoals verstrekt in lid 1 van dit artikel, is Leverancier verplicht het Product binnen een
redelijke termijn voor eigen rekening en risico te
herstellen dan wel te vervangen door een Product
dat wel aan de Overeenkomst beantwoordt onverminderd de overige rechten van RENDO. In spoedeisende gevallen is RENDO gerechtigd zelf om
zonder ingebrekestelling, voor rekening en risico
van Leverancier, voor vervanging of herstel zorg te
dragen of dit door derden te laten uitvoeren zonder
dat dit Leverancier ontslaat van zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst.
12.4
De in lid 1 bedoelde garantie geldt evenzeer voor ingevolge de in lid 3 vervangen of herstelde Producten.
12.5
Leverancier garandeert dat het gebruik,
daaronder begrepen verkoop, van het door hem
geleverde Product en daarbij horende hulpmiddelen
geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten en/of andere
rechten van derden.
Artikel 13 – Inspectie, controle, keuring en beproeving
13.1
RENDO of door haar daartoe aangewezen
derden zijn te allen tijde, zowel vóór, tijdens als na
levering gerechtigd het Product te (her)inspecteren,
-controleren, -keuren en/of te -beproeven. Leverancier is gerechtigd daarbij aanwezig te zijn.
13.2
Leverancier zal hiertoe toegang verlenen
tot de plaats waar het Product zich bevindt en zal
medewerking
verlenen
aan
de
gewenste
(her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving
en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.
13.3
Leverancier stelt RENDO zo nodig tijdig
van tevoren op de hoogte van het tijdstip en de
plaats waarop (her)inspectie, -controle, -keuring
en/of -beproeving kan plaatsvinden.
13.4
De kosten van de (her)inspectie, -controle,
-keuring en/of –beproeving zijn voor rekening van
Leverancier.
13.5
Indien bij (her)inspectie, -controle, -keuring
en/of –beproeving het Product geheel of gedeeltelijk
wordt afgekeurd zal RENDO Leverancier hiervan
onverwijld op de hoogte stellen. Leverancier krijgt
alsdan gedurende een redelijke termijn gelegenheid

de gebreken in het Product te onderzoeken en te
herstellen.
13.6
In geval van afkeuring van het Product
tijdens of na levering wordt het eigendom en het
risico van het Product geacht bij Leverancier te zijn
gebleven en derhalve nimmer op RENDO te zijn
overgegaan.
13.7
(Her)inspectie, -controle, -keuring en/of beproeving als bedoeld in dit artikel dan wel het
achterwege blijven daarvan zal niet kunnen worden
aangemerkt als bewijs van levering, afname, aanvaarding of risico-overgang en laat alle rechten en
aanspraken van RENDO onverlet.
Artikel 14 – Geheimhouding
14.1
Leverancier, alsmede door haar ingeschakelde werknemers en/of ingeschakelde derden,
verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle
vertrouwelijke
(bedrijfs)informatie,
tekeningen,
schema’s, (persoons)gegevens, kennis en overige,
die zij in het kader van de Overeenkomst van RENDO of uit andere bron verkrijgt of heeft verkregen en
deze informatie niet aan werknemers en/of derden
mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage
te geven of anderszins toegankelijk te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst, na voorafgaande schriftelijke
toestemming van RENDO of noodzakelijk door
mededelingsvoorschriften bij of krachtens wettelijke
voorschriften. In dit laatste geval stelt Leverancier
RENDO onverwijld op de hoogte van de verplichting
van Leverancier.
14.2
Na afloop van de Overeenkomst dient
Leverancier onmiddellijk alle ontvangen informatie
als bedoeld in lid 1 te vernietigen inclusief eventueel
gemaakte kopieën.
14.3
In geval Leverancier handelt in strijd met
het uit dit artikel voortvloeiende dan is Leverancier
een onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd van EURO 5.000,00 per
overtreding, onverminderd het recht van RENDO
om schadevergoeding te eisen.
Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens
15.1
Voor zover Leverancier, alsmede ingeschakelde werknemers, in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van RENDO persoonsgegevens verwerkt waarbij RENDO het doel en de middelen van de gegevens verwerking vaststelt, treedt
Leverancier op als bewerker en RENDO als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”). In dit geval geldt
artikel 15 van deze Voorwaarden tezamen als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wbp, tussen
Leverancier en RENDO.
15.2
Indien Leverancier optreedt als bewerker
zal hij passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen nemen, instandhouden en
zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens van
RENDO te beveiligen tegen verlies en/of tegen
enige onrechtmatige verwerking, een en ander
zoals bedoeld in artikel 14 Wbp.
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15.3
Leverancier stelt RENDO onverwijld, en in
ieder geval binnen 24 uur na eerste signalering, op
de hoogte van een inbreuk op de door Leverancier
als bedoeld in lid 2 van dit artikel getroffen beveiliging van de persoonsgegevens (beveiligingsincident), indien als gevolg van die inbreuk niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat de persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn of
kunnen worden verwerkt. Leverancier stelt RENDO
per e-mail in kennis via ps@rendo.nl.
15.4
Bij de in kennis stelling als bedoeld in lid 3
van dit artikel zorgt Leverancier ervoor dat RENDO
alle gegevens en medewerking tot haar beschikking
krijgt om te kunnen beoordelen of er sprake is van
een datalek dat conform de Wbp door RENDO als
verantwoordelijke gemeld dient te worden en welke
maatregelen er zijn getroffen naar aanleiding van
het beveiligingsincident.
15.5
Verwerking van persoonsgegevens buiten
Nederland door Leverancier, waarvoor RENDO
verantwoordelijke is, is niet toegestaan. Tevens is
het Leverancier niet toegestaan het bewerken van
gegevens waarvoor RENDO verantwoordelijke is uit
te besteden aan derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van RENDO. RENDO is
bevoegd aan haar toestemming voorwaarden te
verbinden.
15.6
Op Leverancier rust een zelfstandige plicht
tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder naleving van de Wbp. Leverancier
vrijwaart RENDO tegen alle aanspraken van derden
en schade in verband met niet-naleving van de weten regelgeving door Leverancier.
15.7
RENDO heeft het recht om audits uit te
(laten) voeren om vast te stellen of Leverancier aan
zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel voldoet.
De kosten voor deze audit zijn voor Leverancier
indien en voorzover hij geen afdoende technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals
bedoeld in artikel 15.2 heeft getroffen.
15.8
Na afloop van de Overeenkomst dient
Leverancier onmiddellijk alle ontvangen persoonsgegevens te vernietigen of zoveel eerder indien
bewaring daarvan niet langer noodzakelijk is als
bedoeld in de Wbp.
15.9
In geval Leverancier handelt in strijd met
het uit dit artikel voortvloeiende dan is Leverancier
een onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd van EURO 5.000,00 per
overtreding, onverminderd het recht van RENDO
om schadevergoeding te eisen.
Artikel 16 – Overdracht rechten en plichten
16.1
Leverancier is niet gerechtigd de rechten
en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
over te dragen aan een derde dan wel de uitvoering
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst aan
derden uit te besteden, tenzij RENDO hiervoor
vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend,
welke toestemming niet op onredelijke gronden

wordt geweigerd. RENDO is gerechtigd aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden.
16.2
RENDO is gerechtigd de rechten en/of
verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde
over te dragen en Leverancier verbindt zich reeds
bij voorbaat daaraan zijn medewerking te verlenen.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
17.1
Leverancier is aansprakelijk voor alle
schade die door RENDO of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in het Product
en/of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier, ongeacht of die schade is
veroorzaakt door Leverancier, diens personeel of
van degenen die door hem bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken.
17.2
Leverancier vrijwaart RENDO voor alle
aanspraken, waaronder die van derden, op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid op
grond van lid 1 van dit artikel alsmede op inbreuk
van de in artikel 12.5 bedoelde rechten.
17.3
Onder derden wordt in dit artikel mede
begrepen personeel van RENDO en zij die in opdracht van RENDO werkzaam zijn.
17.4
Leverancier zal een adequate verzekering
sluiten voor het door haar geleverde Product en
desgewenst inzage verlenen aan RENDO.
17.5
Een eventuele uitkering aan RENDO op
grond van een door Leverancier gesloten verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van RENDO op Leverancier, voorzover
deze de uitkering overtreffen, onverlet.
Artikel 18 – Beëindiging
18.1
RENDO is gerechtigd de Overeenkomst
binnen een redelijke termijn (tussentijds) te annuleren zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
Indien Leverancier voorafgaande aan annulering
door RENDO in het kader van de Overeenkomst,
reeds kosten heeft gemaakt, zal RENDO deze vergoeden tegen redelijke kostprijs mits Leverancier de
aard en omvang van de kosten kan aantonen.
18.2
Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem uit de Overeenkomst of uit de wet voortvloeit is
Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft
RENDO het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Leverancier en/of de betalingsverplichtingen op te
schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen,
zonder dat RENDO tot enige schadevergoeding
gehouden is. Eén en ander onverminderd overige
rechten van RENDO voortvloeiende uit deze Overeenkomst of uit de wet, waaronder het recht op
volledige schadevergoeding. Ditzelfde recht bestaat
voor RENDO eveneens in geval van (een aanvraag
of verklaring tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen, liquidatie of beslaglegging op
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een aanmerkelijk vermogensbestanddeel
bedrijfsbeëindiging van Leverancier.

en/of

18.3
Alle vorderingen, die RENDO in de gevallen zoals bepaald in lid 2 van dit artikel op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond
en ten volle opeisbaar zijn.
18.4
Indien Leverancier zich beroept op niettoerekenbare tekortkoming heeft RENDO het recht
de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de
bepalingen van dit artikel.
18.5
Onder een niet toerekenbare tekortkoming
wordt verstaan een tekortkoming welke niet te wijten
is aan de schuld van Leverancier en die krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen niet voor rekening van Leverancier
komt. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt
in ieder geval niet verstaan: tekort aan personeel,
staking, ziekte, verlate aanlevering, ongeschiktheid
materialen, solvabiliteitsproblemen, liquiditeitsproblemen of een toerekenbare tekortkoming van een
door Leverancier ingeschakelde derde.
Artikel 19 – Toepasselijk recht
19.1
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen RENDO en Leverancier
mochten ontstaan, zullen worden berecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement Noord
Nederland, vestiging Assen, hetzij worden onderworpen aan het oordeel van arbiters conform het
arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage
Instituut. De plaats van arbitrage zal Assen zijn.
19.3
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Artikel 20 – Slotbepalingen
20.1
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven tot twee (2) jaar na
beëindiging van de Overeenkomst in stand. Tot
deze verplichtingen behoren onder meer, maar niet
uitsluitend, artikel 14, 15, 17 en 19.
20.2
Deze algemene voorwaarden treden in
werking op 1 juli 2016. Met ingang van die datum
vervallen de tot dan toe geldende algemene inkoopvoorwaarden van de NV RENDO groep (AIV-03-01)
voor aankoop van goederen.
20.3
Deze Voorwaarden liggen op het kantoor
van RENDO ter inzage en zijn aldaar op aanvraag
kosteloos verkrijgbaar en zijn tevens in te zien op
www.rendo.nl.
N.V. RENDO Holding
Setheweg 1
7942 LA Meppel
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