ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ITC Heavy Equipment B.V
Artikel 1
Definities
ITC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ITC Heavy
Equipment B.V., tevens handelend onder de naam ITC Holland, statutair gevestigd
te Rijssen.
Leverancier: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot ITC in een
(pre-)contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ITC gesloten
(verkoop)overeenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ITC een verkoop- of andersoortige
overeenkomst wil aangaan, en daartoe een Offerte doet uitgaan naar ITC.
Onder “Leverancier” wordt ook verstaan: degene die in opdracht en voor
rekening van ITC aan ITC producten levert of in opdracht van ITC diensten en
werkzaamheden verricht van welke aard dan ook.
Partijen: Leverancier en ITC tezamen.
Offerte/Aanbieding: iedere door Leverancier gedane opgave van een Prestatie,
prijzen en/of termijnen.
Order: iedere door ITC aan Leverancier verzonden schriftelijke opgave naar
aanleiding van de ontvangen Offerte/Aanbieding.
Prestatie: de door Leverancier ten behoeve van ITC en/of haar opdrachtgever(s)
te leveren zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, (grondverzet-,
wegenbouw- en graaf)machines en overige (gemotoriseerde) voertuigen, en/of te
verrichten diensten.
Onder “Prestatie” wordt mede verstaan: onderdelen en/of toebehoren van
(grondverzet-, wegenbouw- en graaf)machines en overige (gemotoriseerde)
voertuigen.
Specificaties: de (technische) Specificaties of beschrijvingen van de Prestatie,
zoals vastgelegd in de overeenkomst en/of in de overeenkomst genoemde
documenten, dan wel andere terzake door Partijen ondertekende documenten.
Hoofdsom: het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs
(exclusief BTW).
BW: Burgerlijk Wetboek.
Derden: alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Partijen worden
betrokken bij de uitvoering van projecten.
Hulppersonen: personen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
Indirecte schade: het derven van winst en/of inkomen, het lijden van (productie)verlies, de kosten van of verband houdend met stilstand of vertraging, boetes,
(het mislopen van) kortingen en/of betalingen van Derden, alles in de ruimste zin
van het woord.
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Incoterms 2000: Officiële regels voor de interpretatie van handelsregels, die zijn
opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, versie
2000.
CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg.
Hague Visby Rules: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
zeevervoer.
AVC 2002: Algemene Vervoerscondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de
Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam.
Artikel 2
Toepasselijkheid
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan ITC gedane
Offertes/Aanbiedingen en op alle met ITC aangegane overeenkomsten met
Leverancier, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op met ITC aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan ITC
en/of haar opdrachtgever(s), tot het verrichten van werkzaamheden en diensten
voor ITC en/of haar opdrachtgever(s). Voorts zijn de algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing op alle biedingen en Orders van ITC.
Algemene voorwaarden van Leverancier (hoe ook genaamd) worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en
voor zover ITC die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.
ITC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke
ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige Offertes/Aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke en worden
schriftelijk ter kennis gesteld van Leverancier.
Artikel 3
Offerte/Aanbieding
Aanvragen voor een Offerte/Aanbieding binden ITC niet en gelden slechts als een
uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte/Aanbieding.
In de schriftelijke Offerte/Aanbieding wordt onder meer aangegeven:
De bestemming van de levering van de Prestatie.
Het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de Prestatie zal worden geleverd.
Een omschrijving van de Prestatie met de daarbij benodigde Specificaties, zoals
door ITC verzocht.
De “term” c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2000, die op de
overeenkomst van toepassing is.
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Offerte/Aanbieding
en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
Door het uitbrengen van een Offerte/Aanbieding verplicht Leverancier zich
tegenover ITC om de Prestatie te leveren voor een vaste totaalprijs of vaste
verrekenprijs binnen de voor levering gestelde termijn.
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De Offerte/Aanbieding blijft gedurende een periode van twee (2) weken geldig.
Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van de Offerte/Aanbieding
worden door ITC niet vergoed, en zijn voor rekening van Leverancier.
In geval van kennelijke fouten in en/of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van
de aanvraag voor een Offerte/Aanbieding, dient Leverancier, alvorens een
Offerte/Aanbieding uit te brengen aan ITC, hiervan schriftelijk melding te doen aan
ITC en een reactie van ITC hierop af te wachten.
ITC is niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een Order aan
Leverancier enige informatie te geven. De door ITC voor het uitbrengen van een
Offerte/Aanbieding aan Leverancier verstrekte informatie dient, indien geen Order
wordt verstrekt, kosteloos en volledig aan ITC te worden geretourneerd.
Artikel 4
Totstandkoming overeenkomst
Met uitzondering van het bepaalde in het derde lid van dit artikel komt een
overeenkomst met ITC tot stand, indien:
Leverancier ITC schriftelijk een Offerte/Aanbieding doet toekomen, en
ITC binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van deze
Offerte/Aanbieding schriftelijk een Order bij Leverancier plaatst, dan wel het
moment dat ITC de mondelinge Order aan Leverancier schriftelijk heeft bevestigd.
De door ITC aan Leverancier verzonden Order wordt geacht de inhoud van de tot
stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aan kennelijke
schrijffouten en/of verschrijvingen in de Order kan ITC niet gehouden worden.
Leverancier dient binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na ontvangst
van de Order deze Order te bevestigen aan ITC. Leverancier maakt daarbij gebruik
van een door ITC aan hem verstrekt formulier voor opdrachtbevestiging.
Indien Leverancier niet overgaat tot verzending van een opdrachtbevestiging, is
het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van toepassing en komt een overeenkomst tot stand volgens de inhoud van de Order van ITC.
Leverancier legt tezamen met de opdrachtbevestiging een gedetailleerde planning
over, inhoudende het verloop van de levering behorende bij de Order, tenzij
schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien Leverancier niet
overgaat tot overlegging van het door ITC verzochte, heeft ITC het recht de
overeenkomst te ontbinden door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring,
onverminderd het recht van ITC op vergoeding van alle directe en/of Indirecte
schade die zij dientengevolge lijdt.
Indien de opdrachtbevestiging van Leverancier voorbehouden en/of wijzigingen
bevat ten opzichte van de Offerte/Aanbieding en/of Order, wordt – in afwijking
van het in het eerste lid bepaalde van dit artikel – de overeenkomst eerst geacht
tot stand te zijn gekomen op het moment dat ITC schriftelijk aan Leverancier
verklaart dat zij met deze voorbehouden en/of wijzigingen instemt.
Indien een wijziging als bedoeld in lid 5 van dit artikel gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs (van de Prestatie) en/of het tijdstip/de termijn van levering,
is Leverancier gehouden dit onverwijld schriftelijk aan ITC mee te delen.
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Aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, inclusief wijzigingen en
aanvullingen, ten aanzien van de Order en/of overeenkomst gemaakt en/of
gedaan door medewerkers van ITC of namens ITC gemaakt en/of gedaan door
Hulppersonen en/of Derden binden ITC uitsluitend, indien, en voor zover, deze
afspraken en/of toezeggingen door de vertegenwoordigingsbevoegde personen
van ITC uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd aan Leverancier.
Op alle Orders van ITC zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
deze algemene voorwaarden;
alle op de Order betrekking hebbende technische (Specificaties) en
administratieve bepalingen, evenals bij het voorgaande behorende processenverbaal en/of sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen;
de bepalingen van de overeenkomst tussen ITC en haar opdrachtgever(s), voor
zover verband houdend met levering van de Prestatie, waarvoor door ITC aan
Leverancier de Order is verstrekt.
Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder lid 8 onder sub a tot en met sub c
van dit artikel genoemde bepalingen en/of stukken zullen de eerder genoemde
prevaleren boven de later genoemde.
Bij onderlinge tegenstrijdigheid van bepalingen en/of stukken als bedoeld in lid 8,
onder sub b, van dit artikel komt geen van de bepalingen of stukken voorrang toe,
doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband te worden
beschouwd.
Artikel 5
Prijzen
De in de Offerte/Aanbieding genoemde prijs is bindend en kan nimmer worden
gewijzigd, ook niet wanneer één of meer prijsbepalende factoren, zoals
valutakoersen, aankoopprijzen, grondstof- en/of materiaalprijzen, drukwerk-, loonen transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen of
een andere door Leverancier aan anderen dan Partijen verschuldigde Prestaties,
stijgen.
Tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle in de Offerte
/Aanbieding (en/of Order) genoemde prijzen in Euro (€) of Amerikaanse Dollar
(U$) weergegeven, inclusief:
alle kosten als bedoeld in de artikelen 9, 14 en 29 van deze algemene
voorwaarden;
alle kosten verband houdende met in- en uitvoer van de Prestatie, accijnzen,
heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
leges en alle andere heffingen of kosten ter zake het aanvragen voor vergunningen, noodzakelijk voor het vervoeren en verrichten van de Prestatie;
alle kosten van de door Leverancier te geven instructies en aanwijzingen aan ITC,
haar personeel en de door haar ingeschakelde Hulppersonen en/of Derden;
de vergoedingen voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
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alle kosten verband houdende met of voortvloeiende uit het verrichten van de
Prestatie, als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
alle andere kosten die blijkens of krachtens de overeenkomst, dan wel deze algemene voorwaarden, ten laste van Leverancier komen;
en voorts al hetgeen nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst,
ook waar een en ander niet uitdrukkelijk in de order is genoemd.
Artikel 6
Mededelingsverplichtingen van Leverancier
Leverancier verschaft ITC steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst benodigde informatie en verleent in dat verband aan ITC alle
medewerking. Alle door Leverancier te verschaffen informatie en/of door ITC te
verwerken gegevens worden overeenkomstig de door ITC te stellen
voorwaarden, Specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften,
toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen en aanwijzingen door Leverancier
geprepareerd en aangeleverd.
Onverminderde het bepaalde in het eerste lid van dit artikel dient Leverancier ITC
onmiddellijk en schriftelijk in te lichten, indien:
conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende en
onroerende zaken, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van
Leverancier (zullen) worden geschaad;
het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd, indien Leverancier zijn
eigen faillissement, surséance van betaling, dan wel de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP), aanvraagt of om andere reden opgehouden is
te betalen.
Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel
genoemd, is Leverancier verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de
curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de overeenkomst.
Leverancier stelt ITC terstond schriftelijk in kennis van wijzigingen in zijn
rechtspersoonlijkheid, in zijn naam- en adreswijziging, liquidatie of overname of
enige daarmee vergelijkbare toestand, van veranderingen in de bedrijfsvoering, in
de zeggenschap over, dan wel in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van, zijn
onderneming.
Leverancier staat er voor in dat alle door hem aan ITC ter uitvoering van de
overeenkomst ter beschikking gestelde Specificaties, gegevens, instructies,
modellen, tekeningen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen juist en volledig
zijn.
Het is Leverancier niet toegestaan rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen te
doen aan, dan wel afspraken te treffen met, Hulppersonen, Derden en
opdrachtgevers van ITC over aangelegenheden, welke verband houden met de
(uitvoering van de) overeenkomst en/of de te leveren Prestatie.
Indien Leverancier de verplichtingen uit de leden 1 tot en met 6 van dit artikel niet,
niet-tijdig, dan wel niet-behoorlijk nakomt, is ITC gerechtigd haar verplichtingen
uit deze overeenkomst op te schorten voor de duur van de niet-nakoming,
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onverminderd de gehoudenheid van Leverancier tot vergoeding van de schade,
die ITC ten gevolge hiervan lijdt en/of zal lijden.
Artikel 7
Toepasselijkheid Incoterms 2000
Op de Prestatie zijn de bepalingen van de Incoterms 2000 van toepassing, tenzij
Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Partijen leggen voorafgaand aan de te
sluiten of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vast welke “term” c.q.
handelsvoorwaarde van de Incoterms 2000 op de Prestatie van toepassing is.
Voor zover Partijen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel:
de bepalingen van de Incoterms 2000 niet van toepassing verklaren op de
Prestatie, dan wel
niet voorafgaand aan de te sluiten of bij het sluiten van de overeenkomst
schriftelijk zijn overeengekomen welke “term” c.q. handelsvoorwaarde van de
Incoterms 2000 van toepassing is op de Prestatie,
gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Indien de overeengekomen Incoterm van de Incoterms 2000 niet voorziet in een
regeling ter zake van betaling, vergunningen, machtigingen en formaliteiten
omtrent invoer- en douanerechten, heffingen, import, export,
vervoer(sovereenkomsten) en verzending, (bewijs van) levering, afname,
overgang van risico’s, verdeling van kosten, inspectie van de Prestatie en/of
verzekering dan gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden als
aanvulling op de overeengekomen Incoterm.
Artikel 8
Invoerrechten, heffingen, import en export
Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, is Leverancier bij import en/of
export van de Prestatie verantwoordelijk voor de naleving van de op de levering
van de Prestatie toepasselijke import- en/of exportbepalingen.
Bij import en/of export van de Prestatie is Leverancier gehouden alle benodigde
maatregelen te treffen betreffende verzekering, de uitvoering en betaling van inen uitvoerrechten, heffingen, belastingen en douanevereisten en dergelijke,
overeenkomstig met de toepasselijke bepalingen van de Incoterms 2000 en/of
wettelijke bepalingen op het gebied van import en/of export van het land van
verzending en bestemming van de Prestatie.
Indien over de Prestaties in- en uitvoerrechten worden geheven, komen die voor
rekening van Leverancier, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 9
Verzending en vervoer
Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, draagt Leverancier zorg voor het
vervoer, alsmede de inschakeling van (een) vervoerder(s).
Voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn op
alle werkzaamheden en overeenkomsten die betrekking hebben op het vervoer
van de Prestatie de volgende regelingen c.q. voorwaarden van toepassing:
In geval van internationaal zeevervoer: the Hague Visby Rules.
In geval van vervoer over de weg in Nederland: AVC 2002.
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In geval van internationaal wegvervoer: CMR.
In geval gecombineerd vervoer: Voor ieder traject de op dat deel toepasselijke
rechtsregels als voornoemd (alsmede voor Nederland de artikelen: 8:40 tot met
8:52 BW).
Bij onderlinge strijdigheid van de in het tweede lid van dit artikel genoemde
voorwaarden is het slechts aan ITC om te bepalen welke voorwaarden prevaleren
en welke van deze op de overeenkomsten van toepassing zijn.
Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, bepaalt ITC de wijze van
vervoer, het te gebruiken transportmiddel en/of de te volgen route van en/of naar
de plaats van bestemming. De Prestatie moet op zodanige wijze worden
vervoerd, zodat deze ITC, of een door ITC nader aan te geven bestemming, in
goede, onbeschadigde toestand bereikt.
Leverancier is verplicht zichzelf en de te leveren Prestatie – ten gunste van ITC –
tot genoegen van ITC te verzekeren tegen alle mogelijke (vervoers-)risico’s. Op
eerste verzoek van ITC geeft Leverancier inzage in de vervoersovereenkomst en
verzekeringspolis. De kosten van de verzekeringspremies komen voor rekening
van Leverancier.
Gebreken, tekortkomingen en/of beschadigingen aan de Prestatie tijdens en/of als
gevolg van het vervoer, het laden en lossen komen voor rekening en risico van
Leverancier.

Artikel 10
Tijdstip/termijn van levering
De levering(en) en/of werkzaamheden dienen op het in de Order vastgestelde
tijdstip te beginnen volgens een door ITC vast te stellen, althans goed te keuren,
planning c.q. schema.
Wanneer in de Order, in plaats van een tijdstip, een termijn staat vermeld, vangt
deze termijn aan op de dag waarop Leverancier de Order heeft ontvangen of – indien dat later is – op de dag waarop Leverancier de beschikking heeft over de
door ITC te verstrekken informatie, die Leverancier nodig heeft om met uitvoering
van de overeenkomst aan te vangen. De termijn, waarbinnen de Prestatie zal
worden geleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen.
Onder werkdag wordt verstaan: een kalenderdag, tenzij deze valt op een
algemeen of
ter plaatse van de levering erkende, of door de overheid, dan wel bij of
krachtens
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet-individuele vrije dag.
Als de levering van de Prestatie zou moeten geschieden op een dag die niet een
werkdag is, zoals omschreven in het voorgaande lid van dit artikel, geldt de
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering.
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Levering omvat medelevering van alle bijbehorende onderdelen en/of toebehoren
van de Prestatie, zoals in de overeenkomst genoemd. Inspectie, controle en/of
beproeving van de Prestatie ingevolge artikel 12 van deze algemene voorwaarden
houdt levering, noch afname, in als bedoeld in de zin van dit artikel.
ITC behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden
te wijzigen en/of het tijdstip/de termijn van levering te wijzigen, indien ITC dit
wenselijk acht, onder vermelding van de reden, zonder dat ITC jegens Leverancier
tot enige vergoeding van schade en kosten hieruit voortvloeiende is gehouden.
Het leveringstijdstip en/of de leveringstermijn is/zijn bindend. Leverancier zal de
Prestatie leveren op de in de Order vastgestelde bestemming en datum, dan wel
binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan hij aan ITC alle directe
en Indirecte schade dient te vergoeden die ITC daardoor lijdt of zal lijden,
onverminderd de aan ITC verder toekomende rechten, waaronder begrepen het
recht op nakoming.
Zodra Leverancier weet of verwacht, dat de Prestatie niet, niet-tijdig en/of nietvolledig kan worden geleverd, zal hij ITC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis
stellen onder gedetailleerde vermelding van de oorzaken. Leverancier is
aansprakelijk voor alle directe en Indirecte Schade die ITC lijdt door de vertraging,
het niet naar behoren of niet-tijdig in kennis stellen van ITC, alsmede voor de
kosten van Derden door wie ITC wordt aangesproken.
Is geen termijn voor levering overeengekomen, zal de levering plaatsvinden
binnen een door ITC te bepalen redelijke termijn. Indien en zodra de Prestatie niet
binnen de door ITC te bepalen redelijke termijn is geleverd, is Leverancier
aansprakelijk voor alle directe en Indirecte schade die ITC daardoor lijdt of zal
lijden.
Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, dient Leverancier de levering
volgens aanwijzingen van ITC af te leveren c.q. te lossen.
Bij de te leveren Prestatie dient een vervoersdocument c.q. vrachtbrief aanwezig
te zijn met daarop vermeld om wat voor soort Prestatie het gaat, de type-, serieen apparaatnummers, aantallen en omschrijvingen.
Indien de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet op het/de overeengekomen tijdstip
en/of bestemming van levering of binnen de overeengekomen termijn van
levering is geleverd, heeft ITC het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de
overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden vanaf een
door ITC te bepalen datum, onverminderd de (overige) aan ITC krachtens de wet
en/of overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten en
bevoegdheden.
Bij ontbinding is ITC gerechtigd de reeds aan ITC geleverde (onderdelen
en/toebehoren van de) Prestatie voor rekening en risico van Leverancier retour te
zenden; door ITC reeds betaalde bedragen van de overeengekomen Hoofdsom
dient Leverancier onverwijld na retournering aan ITC terug te betalen.
Artikel 11

Overgang van eigendom en risico
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De eigendom van en het risico voor de Prestatie, alsmede onderdelen en/of
toebehoren daarvan, gaan eerst na schriftelijke goedkeuring door ITC van de
geleverde Prestatie over op ITC.
In afwijking van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, verkrijgt ITC, in het in
artikel 14 bedoelde geval de eigendom van de Prestatie op het moment waarop
deze ten behoeve van ITC wordt opgeslagen; het risico blijft bij Leverancier tot de
levering van de Prestatie, totdat de Prestatie op de door ITC aangegeven
bestemming is afgeleverd.
Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 18 van deze algemene
voorwaarden, vooruitbetaling op hetgeen ITC krachtens de overeenkomst
verschuldigd is, is overeengekomen, draagt Leverancier (bij voorbaat) de Prestatie
aan ITC over.
Vanaf het moment dat Leverancier de vooruitbetaling ontvangt, houdt Leverancier
de Prestatie voor ITC en is Leverancier verplicht deze Prestatie genoegzaam te
individualiseren, ten behoeve van ITC afgezonderd van andere zaken onder zich te
houden, te merken als herkenbaar eigendom van ITC en ITC te vrijwaren voor
verlies, vermissing, beschadiging, teniet gaan van de Prestatie en uitoefening van
rechten door derden.
Onverminderd het voorgaande kan ITC verlangen dat de overdracht van de
eigendom van de Prestatie en/of onderdelen en toebehoren daarvan op een
eerder tijdstip zal plaatsvinden, waarbij het bepaalde in het vorige lid van dit
artikel van overeenkomstige toepassing is.
Artikel 12
Inspectie en garantie
Voor datum levering dient Leverancier zorgvuldig te onderzoeken of de aan ITC te
leveren Prestatie overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Indien ITC dit
verzoekt in de Order, dient Leverancier ITC tijdig te berichten over het tijdstip van
deze inspectie, controle en/of beproeving.
De kosten van inspectie, controle en/of beproeving verricht door leverancier zijn
voor rekening van Leverancier, tenzij Partijen anders overeenkomen. Leverancier
zal ITC op haar eerste verzoek een afschrift van het/de inspectierapport(en)
kosteloos verstrekken.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is/zijn ITC en/of haar
opdrachtgever(s) bevoegd voorafgaand aan de totstandkoming van de
overeenkomst de Prestatie te inspecteren, te controleren of te beproeven, zonder
dat Leverancier aan dit onderzoek enig recht kan ontlenen. Onderzoek en/of
goedkeuring van de Prestatie door ITC ontslaat Leverancier niet van enige
garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst en deze
algemene voorwaarden.
Op eerste verzoek van ITC verleent Leverancier aan ITC en/of haar
opdrachtgever(s) de mogelijkheid om de Prestatie voorafgaand aan de
totstandkoming van de overeenkomst of levering te inspecteren, te controleren,
of te beproeven, de toegang tot de plaatsen waar de Prestatie wordt
geproduceerd of is opgeslagen, alle medewerking aan de gewenste inspecties,
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controles en/of beproeving en verstrekt voor zijn rekening de benodigde
documentatie en inlichtingen.
Indien ITC dit wenst, heeft/hebben zij en/of haar opdrachtgever(s) het recht de
Prestatie tijdens fabricage, bewerking en opslag te (laten) onderzoeken.
Leverancier dient ITC en/of haar opdrachtgever(s), dan wel door hen
aangewezenen in staat te stellen een dergelijk onderzoek te (doen) verrichten.
Leverancier garandeert dat de (onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie
voldoet(/voldoen) aan de eigenschappen als bedoeld in artikel 13 van deze
algemene voorwaarden. In dat verband verstrekt Leverancier aan ITC op de door
hem geleverde (onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie minimaal veertien
(14)1 werkdagen garantie vanaf levering, zijnde de ontvangst van de Prestatie, als
bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
Wanneer binnen de garantietermijn blijkt dat de (onderdelen en/of toebehoren
van de) Prestatie niet voldoet(/voldoen) aan de eigenschappen als bedoeld in
artikel 13 van deze algemene voorwaarden, is ITC gerechtigd de (onderdelen
en/of toebehoren van de) Prestatie af te keuren, waarvan zij Leverancier schriftelijk
op de hoogte brengt. De ontvangst van de (onderdelen en/of toebehoren van de)
Prestatie staat een beroep op non-conformiteit van ITC niet in de weg.
Indien de (onderdelen en/of toebehoren van de ) Prestatie niet voldoet(/voldoen)
als bedoeld het vorige lid van dit artikel, is Leverancier gehouden om voor zijn
rekening en risico binnen een door ITC gestelde termijn alle noodzakelijke
maatregelen te treffen om de (onderdelen en/of toebehoren van de ) Prestatie
alsnog met hetgeen is overeengekomen te doen overeenstemmen of de
gebrekkig, incompleet, dan wel beschadigde, geleverde Prestatie te vervangen.
Indien gebleken gebreken niet, niet-tijdig en niet-volledig (kunnen) worden
hersteld en/of vervangen, is ITC gerechtigd de overeenkomst, zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, geheel, dan wel
gedeeltelijk, te ontbinden, onverminderd het recht van ITC op vergoeding van alle
directe en/of Indirecte schade die zij dientengevolge lijdt. Alsdan heeft ITC het
recht om de aan haar reeds geleverde Prestatie voor rekening en risico van
Leverancier aan Leverancier retour te zenden. Leverancier is verplicht de door ITC
reeds betaalde (gedeelte van) de Hoofdsom onverwijld na ontbinding van de
overeenkomst aan ITC terug te betalen.
In spoedeisende gevallen, alsmede indien, na overleg met Leverancier,
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet-tijdig of niet
naar behoren voor herstel, dan wel vervanging, kan of zal zorg dragen, heeft ITC
het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf uit te
voeren of door derden uit te laten voeren.
Ter zake van de vervangen of herstelde (onderdelen en/of toebehoren van de )
Prestatie geldt vervolgens een nieuwe garantietermijn van veertien (14)
werkdagen vanaf het moment dat de (onderdelen en/of toebehoren van de)

1
Een termijn van 14 dagen is behoorlijk kort. Ik zou opteren voor bv. één jaar, afhankelijk van uw
bedrijfsvoering uiteraard.
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Prestatie door ITC is/zijn goedgekeurd als bedoeld in de voorgaande leden van dit
artikel.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving wordt geconstateerd dat de
(onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie niet met hetgeen is
overeengekomen (zal/zullen) overeenstemmen, heeft ITC het recht de betaling
van de op de (onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie betrekking
hebbende Hoofdsom of gedeelte daarvan op te schorten, onverminderd de
gehoudenheid van Leverancier tot vergoeding van de schade, welke ITC ten
gevolge van afkeuring van de Prestatie (zal) lijden.
Ingeval van afkeuring van de (onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie
tijdens of na de levering, gaat de eigendom en het risico van de afgekeurde
(onderdelen en/of toebehoren van de) Prestatie op Leverancier over. ITC heeft in
dat geval het recht om de Prestatie voor rekening en risico te retourneren.
Indien Leverancier tevens fabrikant is van de Prestatie, is hij verplicht onderdelen
en toebehoren van de geleverde Prestatie gedurende de gebruikelijke levensduur
van de geleverde Prestatie in voorraad te houden. Bovendien garandeert hij dat
de Prestatie, almede onderdelen en toebehoren daarvan, leverbaar zijn voor de
duur van minimaal vijf (5) jaar na levering als bedoeld in artikel 10 van deze
algemene voorwaarden. Indien gedurende vijf (5) jaar na levering de Prestatie, of
onderdelen en toebehoren daarvan, niet meer leverbaar zijn, is Leverancier
aansprakelijk voor alle schade die ITC als gevolg hiervan lijdt en nog zal lijden.
Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van (onderdelen en/of toebehoren van) Prestaties die niet
door ITC geïnspecteerd, gecontroleerd en/of beproefd zijn, maar waarvan bij
levering en/of montage blijkt dat zij geheel of gedeeltelijk niet overeenstemmen
met de inhoud van de overeenkomst.
Artikel 13
Kwaliteit
Met inachtneming van hetgeen in de Order en daarvan eventueel deel
uitmakende bijlage(n) is bepaald, moet de aan ITC te leveren Prestatie, waaronder
begrepen: onderdelen en toebehoren daarvan:
wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en anderszins in overeenstemming zijn met hetgeen in de Order is vermeld;
in alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaarde Specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen,
wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen;
in alle opzichten gelijk zijn aan monsters, modellen en dergelijke die door ITC
en/of door Leverancier ter beschikking zijn gesteld en/of verstrekt;
geheel geschikt zijn voor het aan Leverancier bekend gemaakte doel;
beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
vergezeld gaan van de noodzakelijke instructie aan ITC, de door haar
ingeschakelde Hulppersonen en/of Derden, dan wel ten behoeve van haar
opdrachtgever(s), teneinde ITC en/of de door haar ingeschakelde Hulppersonen
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en/of Derden en/of haar opdrachtgever(s) in staat te stellen zelfstandig van de
Prestatie gebruik te maken;
de benodigde documenten, zoals (garantie- c.q. kwaliteits)certificaten,
handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten en
onderhoudsvoorschriften tegelijkertijd met de levering van de Prestatie aan ITC
worden verstrekt;
vrij zijn van gebreken, tekortkomingen, beschadigingen, alsmede ontwerp- en
constructiefouten, tenzij die bij ITC voorafgaand aan of bij het sluiten van de
overeenkomst uitdrukkelijk bekend zijn. De bewijslast omtrent deze wetenschap
aan de zijde van ITC rust bij Leverancier;
voorzien zijn van een type-, serie- en apparaatnummer en van een aanduiding van
de herkomst door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant
of importeur;
wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten voldoen
aan alle ter zake toepasselijke wettelijke eisen, voorschriften en kwaliteitsnormen.
Daarnaast mag de Prestatie, of onderdelen en toebehoren daarvan, geen asbest
en/of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, dan wel andere stoffen die
gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Artikel 14
Opslag
Indien ITC, om welke reden dan ook, niet in staat is de Prestatie op het overeengekomen tijdstip, dan wel binnen de overeengekomen termijn, en/of bestemming
van levering in ontvangst te nemen, zal Leverancier op verzoek van ITC de
Prestatie (doen) opslaan en bewaren, (doen) beveiligen en die maatregelen (doen)
treffen die nodig zijn om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, dan wel
waardoor schade –in de ruimste zin van het woord- aan de Prestatie wordt
voorkomen, alles voor zover in redelijkheid van Leverancier te vorderen.
Leverancier is gehouden de Prestatie als kennelijk eigendom van ITC, afzonderlijk,
identificeerbaar en herkenbaar, op te slaan en te bewaren.
ITC vergoedt Leverancier, volgens het gebruikelijke geldende tarief, de
opslagkosten vanaf één (1) maand na de overeengekomen levering als bedoeld in
artikel 10 van deze algemene voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk anders
overeenkomen.
Artikel 15
Montage en reparatie
Indien de Prestatie volgens de Order van ITC door Leverancier op een door ITC
aangewezen bestemming moet worden (af)ge(de)monteerd, stelt Leverancier op
het moment van levering als bedoeld in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden hiervoor voldoende en terzake vakbekwaam personeel ter
beschikking.
Indien de Prestatie door ITC aan Leverancier ter reparatie, ver- of bewerking is
afgegeven, draagt Leverancier het risico van beschadiging, teniet gaan, verlies,
vermissing van de Prestatie en uitoefening van rechten door derden gedurende
de periode van reparatie, ver- of bewerking.
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Artikel 16
Wijziging overeenkomst
Indien voor de goede uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst
gewijzigd moet worden, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheden
bekend is geworden in overleg met de andere partij. De Leverancier wijst ITC
daarbij op de financiële consequenties.
Leverancier mag geen verwijzing(en) in de overeenkomst aanbrengen of
uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ITC.
ITC is gerechtigd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te
leveren Prestatie wordt gewijzigd. Wijzigingen zullen schriftelijk worden
overeengekomen.
Indien de gevolgen van de wijzigingen van de overeenkomst naar het oordeel van
ITC onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft
ITC het recht zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst
buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een ontbinding op grond
van dit lid geeft geen der Partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.
Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten, een en ander in de ruimste
zin van het woord, worden niet verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 17
Facturering
Facturen dienen in tweevoud aan ITC te worden toegezonden.
Indien een wijziging van de overeenkomst financiële consequenties heeft, dienen
die door Leverancier op afzonderlijke rekeningen te worden gefactureerd, zonder
dat ITC hierdoor geacht wordt met bedoelde wijziging in te stemmen.
Leverancier zal door ITC verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan het
tijdstip van levering van de Prestatie als bedoeld in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Leverancier telkens bij of
na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan
ITC. De door ITC aan Leverancier verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk
vermeld.
Leverancier dient op de gedateerde en genummerde factuur in ieder geval de
volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
naam, adres, woonplaats c.q. vestigingsplaats en registratienummer Kamer van
Koophandel en Fabrieken van Leverancier, dan wel een daarmee vergelijkbare
instantie;
het ordernummer;
de Prestatie waarop de factuur betrekking heeft, om wat voor soort Prestatie het
gaat, de type-, serie- en apparaatnummers, aantallen en het aantal werkuren van
de Prestatie (: het aantal uren dat de Prestatie heeft gedraaid);
de bij de Prestatie behorende en geleverde onderdelen;
een opgave of de verleggingsregeling van de omzetbelasting van toepassing is;
de bestemming (: adres en plaats) van verzending en ontvangst van de Prestatie;
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de “term” c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2000, die op de
overeenkomst van toepassing is;
het volgnummer van de gevraagde termijn;
bankrekeningnummer(s) en naam van de bankinstelling van Leverancier.
Facturen die niet voldoen aan het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel,
zullen door ITC ter completering aan Leverancier geretourneerd worden, waarbij
de betalingstermijn automatisch wordt opgeschort, zonder dat ITC jegens
Leverancier in verzuim is. Er zal eerst dan, binnen de overeengekomen
betalingstermijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden,
tot betaling worden overgegaan wanneer de complete factuur in bezit is van ITC.
Facturen, die aan ITC worden toegezonden na verloop van twee (2) maanden te
rekenen van de levering van de Prestatie, worden niet geaccepteerd en door
verloop van die periode vervalt het recht van Leverancier op betaling van die
facturen en het in rekening brengen van de (wettelijke) rente en
buitengerechtelijke (incasso)kosten.2
Artikel 18
Betaling
Betaling geschiedt binnen vijfenveertig (45) dagen na levering, goedkeuring van
de Prestatie en factuur en ontvangst van alle bij de levering behorende
onderdelen, documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door ITC houdt op geen enkele
wijze afstand van recht in.
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel van dit artikel is ITC eerst dan tot
betaling gehouden als de Prestatie of het gedeelte waarop een (termijn)betaling
betrekking heeft door Leverancier naar genoegen van ITC is geleverd.
Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen:
is ITC jegens Leverancier niet gehouden enige zekerheid te stellen voor nakoming
van haar verplichtingen uit de overeenkomst;
betaalt ITC aan Leverancier vooruit.
Bij vooruitbetalingen dienen deze te worden aangemerkt als leningen verstrekt
aan Leverancier, totdat de overeenkomst geheel is uitgevoerd.
Leverancier is niet gerechtigd om, na de datum waarop de overeenkomst tot
stand gekomen is, maar voor de dag van levering, verhogingen welke in voor
hem geldende kostenfactoren optreden, zoals transportkosten, belastingen,
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, valutakoersen en
dergelijke aan ITC in rekening te brengen.
In geval ITC door overmacht harerzijds haar betalingsverplichtingen uit de
overeenkomst niet op het overeengekomen tijdstip kan nakomen, is ITC
gerechtigd haar betalingsverplichtingen op een later tijdstip na te komen of de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zulks ter harer keuze, zonder dat zij jegens Leverancier aansprakelijk is
voor de uit de ontbinding voortvloeiende schade.
2
Het is mogelijk dat de Leverancier deze bepaling wenst aan te tasten wegens de kennelijk onredelijkheid
daarvan.
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Artikel 19
Ingebreke blijven van Leverancier en opschortingsrecht ITC
Indien Leverancier zijn verplichtingen ter zake van (de aanvang of de voortzetting
van) de levering van de Prestatie niet nakomt en ITC hem in verband daarmee
wenst aan te manen, zal ITC hem schriftelijk aanmanen, per aangetekende brief
met handtekening retour, voor zover mogelijk voorafgaand per faxbericht, om zo
spoedig mogelijk de uitvoering van de Prestatie aan te vangen of voort te zetten.
ITC is bevoegd de Prestatie door een ander dan Partijen te doen uitvoeren of
voortzetten, indien Leverancier na verloop van vijf (5) werkdagen na tekening voor
ontvangst van de brief, dan wel ontvangst van het faxbericht, van de in het vorige
lid van dit artikel bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft ITC recht
op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Leverancier voortvloeiende
schade en kosten.
Indien niet wordt getekend voor ontvangst door Leverancier, is ITC na
verloop van
vijf (5) dagen nadat de Prestatie is aangeboden, bevoegd de Prestatie door
een ander
dan Partijen te doen leveren.
Indien de Prestatie niet voldoet aan de inhoud van de overeenkomst, dan wel
Leverancier tekortschiet in enig verplichting uit de overeenkomst, heeft ITC het
recht haar (betaling)verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) op te
schorten voor de duur van de niet-nakoming.
Artikel 20
Intellectuele eigendom
Leverancier garandeert dat elk gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de
door hem geleverde Prestatie of van de door hem ten behoeve van ITC gekochte
of vervaardigde Prestatie, inclusief onderdelen en/of toebehoren, geen inbreuk
oplevert op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
(intellectuele) eigendomsrechten van anderen dan de in deze voorwaarden
bedoelde Partijen.
Leverancier vrijwaart ITC voor alle aanspraken en vorderingen van derden ter
zake van schade wegens inbreuk op de in lid 1 bedoelde rechten, voor zover het
de door Leverancier aan ITC geleverde Prestatie of de door Leverancier
toegepaste werkmethoden betreft. Leverancier zal ITC alle schade vergoeden, die
het gevolg is van enige inbreuk als bedoeld in de vorige volzin.
ITC is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door
c.q. het gevolg zijn van uitvoering van de overeenkomst door Leverancier. Voor
zover vereist zal Leverancier op eerste verzoek van ITC onvoorwaardelijk zijn
volledige medewerking verlenen aan alle voor de overdracht van bedoelde
intellectuele eigendomsrechten noodzakelijke handelingen, onverminderd de
rechten die ITC reeds heeft verkregen uit hoofde van de overeenkomst met
Leverancier. Leverancier doet afstand van zijn rechten als bedoeld in artikel 25,
eerste lid, van de Auteurswet 1912.
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Alle rechten van intellectuele eigendom op zaken, die door ITC aan de Leverancier
ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst, berusten uitsluitend bij ITC.
Bij niet-nakoming door Leverancier van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4
van dit artikel verbeurt Leverancier een terstond opeisbare boete van € 5.000,-(zegge: vijf duizend Euro) per overtreding, onverminderd de aan ITC verder
toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige
schadevergoeding en/of nakoming.
Artikel 21
Aansprakelijkheid en vrijwaring Leverancier
Indien Leverancier jegens ITC één of meer van haar uit de wet, de overeenkomst
en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet-tijdig
of niet-volledig nakomt, is Leverancier steeds, zonder dat enige ingebrekestelling
noodzakelijk is, jegens ITC gehouden haar alle (directe en Indirecte) schade te
vergoeden die ITC dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van
ITC om jegens Leverancier andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te
stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.
Leverancier is jegens ITC aansprakelijk voor alle directe en/of Indirecte schade
berokkend aan (personeel van) ITC of aan anderen dan Partijen, eigendommen
van (personeel van) ITC of van anderen dan Partijen, welke directe en/of Indirecte
Schade veroorzaakt is door (personeel van) Leverancier, door Leverancier
ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte, dan wel geleverde,
materialen en Prestaties of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of
Indirecte schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige
situatie in de organisatie van Leverancier.
Leverancier vrijwaart ITC voor aanspraken van anderen dan Partijen wegens nietnaleving door Leverancier van:
toepasselijke (overheids-)voorschriften;
veiligheids- en milieuvoorschriften voor productie van producten en dergelijke;
de toepasselijke exportbepalingen;
haar verplichting tot het verstrekken van gebruiksvoorschriften aan zijn/haar afnemers.
Leverancier vrijwaart ITC voor alle aanspraken van anderen dan Partijen op
vergoeding van directe en/of Indirecte schade, kosten en/of verliezen, waarvoor
ITC op grond van deze algemene voorwaarden geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Leverancier vrijwaart ITC voor alle aanspraken die tegen ITC worden gericht
wegens productaansprakelijkheid krachtens artikel 6:185 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en volgende ter zake van door Leverancier uitgevoerde
werkzaamheden en geleverde Prestaties.
Onverminderd het recht van ITC op schadevergoeding en overige aan haar toekomende (wettelijke) rechten in het geval van niet-nakoming of een tekortkoming in
de nakoming door Leverancier, is ITC, in het geval van niet-nakoming of een
tekortkoming in de nakoming door Leverancier, gerechtigd tot het invorderen van
een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent (5 %) van de Hoofdsom bij een
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vertraging van één (1) tot dertig (30) kalenderdagen in de levering(en). Indien de
vertraging in de levering(en) langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, is ITC
gerechtigd voor elke dag vanaf de dertigste kalenderdag een onmiddellijk
opeisbare boete bij Leverancier in rekening te brengen van één procent (1%) van
de Hoofdsom.
ITC is gerechtigd alle door Leverancier veroorzaakte, dan wel voor diens rekening
komende (In)directe schade – geleden door ITC, dan wel haar opdrachtgever(s) –
direct en voor rekening en risico van Leverancier te vergoeden en/of herstellen.
De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door ITC gemaakte en
betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, kunnen zonder meer door
ITC op de Hoofdsom in mindering worden gebracht of op door ITC aan
Leverancier verschuldigde geldbedragen in mindering worden gebracht.
Artikel 22
Aansprakelijkheid ITC
ITC is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door
Leverancier, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan ITC toe te rekenen tekortkoming, met dien
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoonen/of zaak)schade waartegen ITC verzekerd is.3 Hierbij gelden verder de
navolgende beperkingen:
Indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor
vergoeding in aanmerking;
directe en/of Indirecte schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Hulppersonen komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;
directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt door Derden, die door ITC ingeschakeld zijn, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;
de door ITC te vergoeden directe (persoon- en zaak)schade bedraagt nimmer
meer dan het geldbedrag van de Hoofdsom van de betreffende levering.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Leverancier na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht (8) dagen na het intreden
van de schade, gedetailleerd schriftelijk aan ITC meldt en dat Leverancier datgene
doet wat in redelijkheid van hem kan worden verlangd om zijn schade te
beperken.
Artikel 23
Overmacht en opschortingsrecht ITC
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ITC onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en
welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
voor risico van ITC behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van
bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan
grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust
3

Indien ITC een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Is dat het geval?
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en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in
(tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming,
blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten.
ITC is gerechtigd om, indien Leverancier zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan
ook, jegens ITC niet-behoorlijk en/of niet-tijdig nakomt, de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat ITC
jegens Leverancier gehouden is de eventueel daaruit voortvloeiende schade te
vergoeden.
Overmacht aan de zijde van ITC schort haar verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de
verplichtingen van Leverancier niet op.
Zodra zich bij ITC een overmachtsituatie voordoet, meldt zij dat aan Leverancier,
tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden
verlangd.
Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij ITC drie (3) maanden of langer zal
duren, is elk van Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen,
zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel
geschiedt bij aangetekende brief met handtekening retour.
ITC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/of Indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij
Leverancier en/of anderen dan Partijen ontstaan, welke directe en/of Indirecte
schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de
overmachttoestand aan de zijde van ITC.
Artikel 24
Ontbinding overeenkomst
Leverancier is van rechtswege in verzuim, indien:
hij enige verplichting uit de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden
schendt;
de onderneming van Leverancier wordt stilgelegd op grond van de Wet
Economische Delicten, dan wel om een andere reden;
hij het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om
toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in, dan wel de zeggenschap
over zijn onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel
ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;
een wijziging optreedt ter zake van de aandeelhouders van Leverancier, voor
zover deze omstandigheid naar het oordeel van ITC en aanmerkelijke verzwaring
van haar risico’s meebrengt;
ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd of de vermogensbestanddelen van
Leverancier met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd;
Leverancier onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over (een
gedeelte van) zijn vermogen verliest.
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Overmacht aan de zijde van Leverancier staat het recht van ITC op ontbinding van
de overeenkomst niet in de weg.
Alle aanspraken van ITC in dit artikel bedoeld, worden, voor zover nodig, geacht
opeisbaar te zijn geworden vóór het evenement dat tot beëindiging van de
overeenkomst heeft geleid.
In de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde situatie heeft ITC het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ITC tot enige
schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan ITC overige toekomende
rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar
directe en/of Indirecte schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit
artikel geschiedt bij aangetekende brief met handtekening retour, voorafgaand per
faxbericht.
Indien Leverancier op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel
reeds Prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, zullen deze
Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) voorwerp
van de ongedaanmaking zijn. De door ITC reeds betaalde bedragen van de
Hoofdsom dienen onverwijld na ontbinding aan haar te worden terugbetaald. ITC
is alsdan gerechtigd aan de haar geleverde Prestaties aan en voor rekening en
risico van Leverancier retour te zenden. Alle vorderingen, die ITC in voornoemd
geval op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig
opeisbaar zijn.
Geldbedragen die Leverancier aan ITC vóór datum ontbinding heeft gefactureerd
in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst
heeft verricht en/of geleverd, zijn, met inachtneming van het vorenstaande,
nimmer door ITC verschuldigd.
Artikel 25
Retentierecht
Wanneer ITC zaken van Leverancier onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder
zich te houden totdat Leverancier aan al zijn verplichtingen jegens ITC (zowel
financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook) heeft
voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
Alle zaken die ITC uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich
heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, die ITC van
de Leverancier heeft of mocht krijgen. Bij niet-voldoening van de verschuldigde
betalingen is ITC gerechtigd het onderpand, hetzij openbaar, hetzij onderhands,
voor rekening van Leverancier te verkopen.
Leverancier is niet gerechtigd tot uitoefening van zijn recht van retentie als
bedoeld in dit artikel op zaken die in eigendom toebehoren aan ITC.
Artikel 26
Verhaal en verrekening(sbevoegdheid) ITC
ITC is gerechtigd de Hoofdsom te verrekenen met een (tegen)vordering die ITC
op Leverancier mocht hebben.
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Indien ITC na aansprakelijkstelling voor niet-betaalde belastingen, invoer- en
douanerechten en andere verplichtingen door Leverancier heeft moeten voldoen,
heeft ITC ten belope van het gehele geldbedrag dat door haar is voldaan, verhaal
op Leverancier, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten, welke – zonder
dat ITC deze nader hoeft aan te tonen – worden vastgesteld op vijftien procent
(15%) van het door ITC betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het
door ITC betaalde geldbedrag vanaf het tijdstip van voldoening door ITC tot aan
algehele voldoening door Leverancier, dan wel de werkelijke kosten wanneer
deze hoger zijn.
Artikel 27
Verbod van overdracht van rechten en verpanding Leverancier
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van ITC haar rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst met ITC geheel of gedeeltelijk aan een ander dan ITC te
vervreemden, te cederen, onder welke titel ook (in eigendom) over te dragen, uit
te besteden, te verpanden, dan wel met enig ander recht te bezwaren.
Bij overtreding van het in het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt Leverancier
aan ITC een direct opeisbare boete gelijk aan de omvang van door Leverancier
vervreemde, overgedragen, gecedeerde, dan wel bezwaarde, vermogensrechten
en/of zaken.
Artikel 28
Uitleg
Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene
voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De
niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen
die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
Bij conflict met wettelijke en/of verdragsrechtelijke bepalingen van nietdwingendrechtelijke aard prevaleert de inhoud van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in de Duitse, respectievelijk Engelse,
taal. Bij strijdigheid tussen het bepaalde, dan wel de uitleg, van de in het
Nederlandse opgestelde en in het Duits, respectievelijk Engels, vertaalde
algemene voorwaarden, geldt de Nederlandse tekst als uitgangspunt en
prevaleert als zodanig boven de algemene voorwaarden die in het Duits en Engels
is vertaald.
Het gegeven dat ITC niet in alle omstandigheden strikte naleving van deze
algemene voorwaarden verlangd, brengt geenszins mee dat ITC afziet van het
recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
Artikel 29
Wetten en voorschriften
Leverancier wordt geacht bekend te zijn met alle Europese en Nederlandse
wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke hij
krachtens de door hem gesloten overeenkomst behoort na te leven en in acht te
nemen.
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Leverancier verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor
zover betrekking hebbend op de door hem te verrichten levering na te leven en in
acht te nemen.
Leverancier zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering
vereiste vergunningen, vrachtbrieven en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
Artikel 30
Toepasselijk recht en geschillen
Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen/offertes, opdrachten/orders en
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) en de Eenvormige Wet
inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15
december 1971, S 780) zijn tussen Partijen niet van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding/Offerte, de Order
en/of de overeenkomst of een nadere overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ITC. In
afwijking van het bepaalde in de vorige volzin van dit lid blijft ITC bevoegd een
geschil voor te leggen aan de volgens de Wet of toepasselijk internationale
verdrag bevoegde rechter.
Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Almelo op [datum] onder nummer
[nummer].
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