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 Vynova Beek bv – algemene aankoopvoorwaarden 
  

  

1. DEFINITIES  

1.1. Goederen: het ontwerp, de diensten, materialen, producten en/of apparatuur en alle bijbehorende 

documenten die moeten worden geleverd zoals beschreven in het aankooporder en elk onderdeel ervan.  

1.2. Aankoper: de onderneming of het bedrijf dat het aankooporder uitgeeft. Als de woorden koper, bedrijf en 

eigenaar elders in het aankooporder worden gebruikt, hebben ze dezelfde betekenis als aankoper.  

1.3. Leverancier: de persoon, onderneming of het bedrijf die/dat in het aankooporder wordt vermeld als de 

leverancier van de goederen. Als de woorden verkoper en aanbieder elders in het aankooporder worden 

gebruikt, hebben ze dezelfde betekenis als leverancier.  

1.4. Subleverancier: elke persoon, onderneming of bedrijf, anders dan de koper, die een contract heeft met de 

leverancier voor de levering van de goederen of een deel ervan. Als de woorden subverkoper en 

onderaannemer elders in het aankooporder worden gebruikt, hebben ze dezelfde betekenis als 

subleverancier.  

1.5. Aankooporder: het order of aankooporder uitgegeven door de aankoper of door anderen in zijn naam, 

en alle specificaties, tekeningen en documenten die er expliciet worden in vermeld en worden toegevoegd 

als bijlage bij het aankooporder.  

 

2. OVEREENKOMST  

2.1. Het aankooporder is bindend voor de aankoper indien het door hem schriftelijk werd uitgegeven of 

bevestigd. Voor de toepassing van artikel 2.1. wordt een door de aankoper verzonden e-mail met 

leesbevestiging beschouwd als een geldige bevestiging. 

2.2. De leverancier wordt geacht het aankooporder te hebben aanvaard wanneer hij het bevestigt of begint 

met de uitvoering ervan.  

2.3. Aankooporderbevestigingen die wijzigingen of afwijkingen van de voorwaarden van het order bevatten, 

zijn alleen bindend als ze schriftelijk door de aankoper zijn aanvaard.  

2.4. De leverancier onthoudt zich van tegenbevestiging, tenzij specifiek gevraagd in het aankooporder.  

2.5. Deze aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van het aankooporder en vervangen alle mogelijke 

verkoopvoorwaarden van de leverancier.  

2.6. Alle algemene voorwaarden die zijn opgenomen in of toegevoegd aan de offerte en latere 

correspondentie van de leverancier of waarnaar wordt verwezen, worden hierbij ongeldig verklaard, tenzij 

specifiek vermeld en beschreven in het aankooporder. De aankoper vermeldt uitdrukkelijk dat hij de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier niet aanvaardt.  

2.7. Goederen die niet in het aankooporder zijn gespecificeerd maar noodzakelijk zijn voor de juiste, veilige en 

efficiënte werking, constructie of onderhoud van de goederen en voor het toepassen van de garanties van 

de leverancier, worden geacht te zijn opgenomen in het aankooporder en worden door de leverancier 

geleverd en/of uitgevoerd zonder extra kosten voor de aankoper, tenzij anders vermeld in het order.  

 

3. PRIJS EN BETALING 

3.1. De leverancier zal het aankooporder uitvoeren tegen de prijs of prijzen die erin worden vermeld.  

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen in het aankooporder vaste prijzen die niet onderhevig 

zijn aan enige wijziging. Ze zijn inclusief invoer- en/of uitvoerrechten en belastingen en exclusief btw.  

3.3. Bij gebreke van andersluidende afspraken tussen de Partijen dient betaling te geschieden door 

overschrijving binnen zestig (60) dagen na uitgifte van de factuur. 

 

4. LEVERING  

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de leveringstermijn voor intracommunautaire leveringen 

"DAP" (INCOTERMS 2020); voor leveringen uit een niet-EU-land is de leveringstermijn "DDP" (INCOTERMS 

2020).  

4.2. De goederen moeten worden geleverd in een geschikte verpakking die overeenstemt met de vereiste wijze 

van vervoer, verwerking en opslag van de goederen.  



Vynova Beek bv – algemene aankoopvoorwaarden 

Vynova Beek bv – algemene aankoopvoorwaarden – maart 2022 2 
 

4.3. De verpakkingskosten zijn inbegrepen in de prijzen van het aankooporder. Dure verpakkingen moeten 

door de leverancier worden teruggenomen tegen terugbetaling van de in rekening gebrachte kosten. De 

aankoper betaalt geen borg, huur of slijtage.  

4.4. De levering van goederen die moeten worden gelost met een vorkheftruck met een capaciteit van meer 

dan 1,5 ton, moet ten minste 24 uur op voorhand worden gemeld aan de contactpersoon in het 

aankooporder.  

 

5. LEVERINGSTERMIJN  

5.1. De leveringsdatum van de goederen vermeld in het aankooporder is bindend en een wezenlijke 

voorwaarde van het order. Indien de leveringsdatum wordt overschreden wordt de leverancier in gebreke 

gesteld. De aankoper heeft in dit geval het recht om het aankooporder geheel of gedeeltelijk te annuleren 

of nakoming van het order door de leverancier te vorderen, onverminderd de rechten van de aankoper op 

schadevergoeding.  

5.2. Onverminderd de verplichting van de leverancier om de goederen op de gespecificeerde datum en plaats 

te leveren, dient de leverancier de aankoper onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra er vertragingen 

worden voorzien. De leverancier dient in dit geval onmiddellijk een voorstel in met maatregelen die hij 

voor eigen rekening zal nemen om de vertraging op te vangen en de afgesproken leveringsdatum te 

handhaven.  

5.3. Indien de leverancier nalaat maatregelen te nemen of indien de aankoper de maatregelen niet goedkeurt, 

behoudt de aankoper zich het recht voor om de leverancier onmiddellijk de maatregelen te laten uitvoeren 

die hij nodig acht.  

5.4. Indien de aankoper vaststelt dat de prestaties van de leverancier aanzienlijke vertragingen in de levering 

van de goederen veroorzaken, behoudt hij zich het recht voor om de goederen of een deel ervan na 

schriftelijke kennisgeving weg te halen uit de gebouwen van de leverancier en/of subleveranciers en om 

de vervaardiging te (laten) voltooien voor rekening van de leverancier, onverminderd andere rechten die 

de aankoper krachtens het aankooporder of volgens de wet heeft.  

5.5. De leverancier zal de levering van de goederen binnen zijn eigen organisatie en met zijn subleveranciers 

bespoedigen. De aankoper behoudt zich het recht voor om, na schriftelijke kennisgeving aan de 

leverancier, de levering van de goederen te bespoedigen en zich op elk gewenst moment toegang te 

verschaffen tot de gebouwen van de leverancier en zijn subleveranciers. De leverancier zal aan zijn 

subleveranciers dezelfde verplichtingen opleggen ten behoeve van de aankoper.  

5.6. De aankoper kan de leverancier vragen om kopieën van contracten zonder prijsvermelding in te dienen bij 

subleveranciers om de levering te bespoedigen.  

5.7. Indien de levering volgens het aankooporder certificaten, inspectierapporten en dergelijke moet omvatten, 

wordt de leverancier pas geacht aan zijn leveringsverplichting te hebben voldaan wanneer zowel de 

goederen als de vermelde documenten werden ontvangen. Documenten worden bij de levering 

inbegrepen.  

 

6. LEVERING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN  

De leverancier bevestigt in de vervoersdocumenten of in een afzonderlijke verklaring dat de aangeboden 

goederen mogen worden vervoerd in overeenstemming met de bepalingen vastgelegd in het ADR/VLG of, 

in voorkomend geval, in de RID/VSG. Hij bevestigt tevens dat de aard, staat of, indien van toepassing, de 

verpakking en etikettering van de goederen in overeenstemming zijn met de voorschriften van het 

ADR/VLG of RID/VSG. De vervoersdocumenten worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften van 

het ADR/VLG of, in voorkomend geval, de RID/VSG. Gevaarlijke stoffen die aan de aankoper moeten 

worden geleverd, mogen niet samen met andere producten worden geladen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen.  

 

7. TOEWIJZING  

De leverancier mag het aankooporder, een deel of enig voordeel of belang ervan niet toewijzen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de aankoper. De aankoper behoudt zich het recht voor om 

het aankooporder, een deel of enig voordeel of belang ervan toe te wijzen aan anderen, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.  

 

8. ONDERAANNEMING  
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Het aankooporder of een deel ervan mag niet worden toegewezen aan een subleverancier zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de aankoper. Subleveranciers moeten door de leverancier op 

de hoogte worden gesteld van het feit dat uitgevoerde werkzaamheden mogelijk onderworpen zijn aan 

inspectie, bespoediging en goedkeuring door de aankoper. Onderaanneming ontheft de leverancier niet 

van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid verbonden aan het aankooporder. De leverancier 

garandeert dat de subleveranciers, voor zover van toepassing, dezelfde verplichtingen hebben als vermeld 

in het aankooporder, waaronder garantie, eigendom, risico, geheimhouding, inspectie enz.  

 

9. GARANTIE  

9.1. De leverancier garandeert dat de goederen nieuw en vrij van gebreken zijn en in alle opzichten voldoen 

aan de vereisten gespecificeerd in het aankooporder. Verder garandeert de leverancier dat ze geschikt zijn 

en blijven voor het doel waarvoor de koper ze wil gebruiken voor zover hij dit weet.  

9.2. Deze garantie is beperkt tot een periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de ingebruikname van de 

goederen, tenzij anders vermeld in het aankooporder.  

9.3. Gerepareerde of vervangen onderdelen worden gegarandeerd voor een periode van 24 (vierentwintig) 

maanden vanaf de reparatie- of vervangingsdatum of tot het einde van de garantieperiode zoals 

beschreven in artikel 9.2 hierboven, afhankelijk van wat zich het laatst voordoet. 

9.4. De garantietermijn van de goederen wordt verlengd met periodes die gelijk zijn aan die waarin de 

goederen buiten gebruik zijn geweest of de ingebruikname werd vertraagd door een gebrek dat onder 

deze garantie valt.  

9.5. De leverancier zal de koper schadeloosstellen en vrijwaren voor alle aanspraken van derden die direct of 

indirect voortvloeien uit de uitvoering van het aankooporder.  

9.6. Tijdens de garantieperiode zal de leverancier op eigen kosten en risico alle bestaande of nadien 

optredende gebreken van de goederen repareren, tot tevredenheid van de koper. Hij dient dit te doen 

onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van de koper of op een door de partijen gezamenlijk 

overeengekomen tijdstip.  

9.7. Indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de garantie niet nakomt, is de koper, na formele 

kennisgeving aan de leverancier, gerechtigd om de reparatie zelf uit te voeren of door een derde te laten 

uitvoeren voor rekening van de leverancier, onverminderd diens verplichtingen uit hoofde van de garantie.  

9.8. De koper is in dat geval gerechtigd om openstaande delen van de koopsom in te houden tot aan alle 

garantievereisten is voldaan, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding.  

 

10. INSPECTIE EN TESTEN  

10.1. De leverancier zal de kwaliteit van de materialen en de bewerkingen tijdens de productie van de goederen 

zorgvuldig controleren en testen om zich ervan te verzekeren dat de goederen voldoen aan de vereisten 

van het aankooporder.  

10.2. De leverancier zorgt ervoor dat de koper of zijn gevolmachtigde de goederen op elk moment tijdens of na 

de vervaardiging, constructie of montage kan inspecteren en de voortgang van de werkzaamheden 

vermeld in het aankooporder kan controleren, hetzij in de gebouwen van de leverancier, hetzij in die van 

de subleveranciers of waar de goederen zich ook mogen bevinden of het werk wordt uitgevoerd.  

10.3. Een dergelijke inspectie of controle ontheft de leverancier niet van enige verplichting of aansprakelijkheid 

op grond van het aankooporder.  

10.4. De leverancier bezorgt de inspecteur van de koper de nodige meetapparatuur om de inspectie met 

voldoende nauwkeurigheid te kunnen uitvoeren.  

10.5. Kosten voor bijkomende inspecties door de koper om redenen die onder de verantwoordelijkheid van de 

leverancier vallen, zijn voor rekening van de leverancier. Deze kosten omvatten vergoedingen voor 

werkuren, verplaatsingen, maaltijden en accommodatie.  

10.6. Opdat de koper tests van materialen kan bijwonen of inspecties kan uitvoeren op afgesproken stoppunten, 

dient de leverancier de koper ten minste 5 (vijf) werkdagen op voorhand in te lichten over de geplande 

testdatum. De leverancier geeft duidelijk aan welke onderdelen of voorzieningen klaar zijn voor tests en/of 

inspectie.  

10.7. Alle kosten in verband met de tests, de opstelling van de rapporten en de levering van certificaten zijn 

voor rekening van de leverancier.  

10.8. De certificaten worden uitgereikt door gekwalificeerde instanties.  
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10.9. Alle kosten voor inspectietests, waaronder mechanische, chemische, hydrostatische, röntgen-, ultrasone en 

laboratoriumtests, evenals eventuele persoonlijke uitgaven voor externe inspecteurs, waaronder 

vergoedingen voor verplaatsingen, accommodatie en lonen, zijn voor rekening van de leverancier, tenzij 

anders vermeld in het aankooporder. In aanvulling op het bovenstaande heeft de koper het recht om 

bijkomende tests te vragen. Als goederen na een test niet in overeenstemming blijken te zijn met de 

vereisten van het aankooporder, zijn alle kosten van bijkomende tests voor rekening van de leverancier.  

10.10. De koper behoudt zich het recht voor om de inspectie aan derden toe te vertrouwen.  

10.11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan inspectie van de goederen ook plaatsvinden na aankomst 

van de goederen in de gebouwen van de koper. Deze inspectie kan een aanvulling zijn op eerdere 

inspecties op andere locaties. Goederen die worden afgekeurd, worden beschouwd als niet geleverd. 

Retournering van afgekeurde goederen is voor rekening en risico van de leverancier. Bij afkeuring van de 

goederen behoudt de koper zich het recht voor om het aankooporder geheel of gedeeltelijk en zonder 

kosten voor zichzelf te annuleren.  

10.12. Desgevraagd zal de leverancier de afgekeurde goederen zo goed mogelijk en/of waar nodig repareren en 

ter beschikking stellen van de koper, tot deze vervangende goederen heeft ontvangen die voldoen aan de 

vereisten en de afgekeurde goederen kunnen worden teruggestuurd. Ook in dit geval behoudt de koper 

alle rechten die voortvloeien uit afkeuring of wanprestatie.  

10.13. Betaling houdt geen aanvaarding van de goederen in. 

10.14. Artikel 23 van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het 

aankooporder. 

 

11. AFWIJKINGEN  

11.1. De leverancier mag in geen geval afwijken van de specificaties vermeld in het aankooporder of in enige 

andere zin ervan afwijken, tenzij hij schriftelijke toestemming van de koper heeft verkregen.  

11.2. Goedkeuring door de koper van tekeningen, monsters of andere voorstellen houdt geen goedkeuring van 

afwijkingen in, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd.  

11.3. Wanneer de aanduiding 'of gelijkwaardig' wordt gebruikt in het aankooporder, moet het materiaal dat 

door de leverancier als gelijkwaardig wordt voorgesteld voorafgaand schriftelijk worden goedgekeurd 

door de koper.  

 

12. VEREISTEN INZAKE VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 

12.1. Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de klanten en werknemers van de koper en van het 

milieu is van cruciaal belang voor hem. Dit komt tot uiting in zijn beleid en in de naleving van de 

voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu die van toepassing zijn in de rechtsgebieden waar de 

koper actief is. Dit ligt aan de basis van de vergunning van de koper om er te werken. De koper verwacht 

van de leverancier dat hij blijk geeft van vergelijkbare waarden en garandeert dat alle leveringen voldoen 

aan alle regionale (bijv. Europese), lokale en tijdelijk toepasselijke wettelijke bepalingen inzake veiligheid, 

gezondheid en milieu. 

12.2. De leverancier zal de koper proactief op de hoogte brengen van elke wijziging in de regelgeving die van 

toepassing is op alle stoffen in de goederen van de leverancier, die van invloed kan zijn op de vereisten 

inzake veiligheid, gezondheid en milieu en een risico kan vormen voor de leveringszekerheid, met inbegrip 

van maar niet beperkt tot beperking van stoffen, autorisatie. Op deze manier krijgen de koper en 

leverancier voldoende tijd om te voldoen aan de veranderende regelgeving, het risico voor de 

leveringszekerheid te neutraliseren of tot een minimum te beperken en de mogelijke impact ervan te 

elimineren/tot een minimum te beperken. 

12.3. Telkens wanneer de toepasselijke regelgeving of de koper dit vereist, verbindt de leverancier zich ertoe de 

koper de overeenkomstige veiligheidsinformatiebladen te verstrekken in de taal van het land van levering.  

De veiligheidsinformatiebladen moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van het land van 

levering, ongeacht de herkomst van de goederen. De leverancier dient de veiligheidsinformatiebladen naar 

de koper te verzenden op het volgende e-mailadres: supplier.ra@vynova-group.com. 

12.4. Wanneer de leverancier voornemens is om ingrediënten en/of technische kenmerken of de levering van de 

goederen te wijzigen, dient hij de koper hierover ten minste 6 maanden op voorhand in te lichten. 

 

13. VERREKENING VAN SCHULDEN  
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Bedragen die de koper op enig moment verschuldigd is aan of kan vorderen van de leverancier of een 

onderneming die deel uitmaakt van het bedrijf of de bedrijvengroep van de leverancier, kunnen altijd door 

de koper worden verrekend met bedragen die de koper of een van zijn gelieerde ondernemingen kan 

vorderen van of verschuldigd is aan de leverancier of een onderneming die deel uitmaakt van het bedrijf of 

de bedrijvengroep van de leverancier.  

 

14. GEHEIMHOUDING  

De leverancier behandelt alle informatie en gegevens die hij direct of indirect heeft verkregen van de 

koper uit hoofde van het aankooporder als vertrouwelijk. Hij mag deze informatie en gegevens niet 

beschikbaar stellen aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het aankooporder. Hij 

mag de informatie en gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van het 

aankooporder.  

 

15. AANSPRAKELIJKHEID  

De leverancier is aansprakelijk, zonder dat een formele kennisgeving van wanprestatie vereist is, voor alle 

verlies of schade opgelopen door de koper als gevolg van het feit dat de leverancier of subleverancier de 

algemene voorwaarden van het aankooporder niet naleeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten 

verbonden aan inspectie, vaststelling van defecten, reparatie, vervanging en hertesten van de goederen.  

 

16. EIGENDOM EN RISICO  

16.1. De koper wordt eigenaar van de goederen zodra ze zijn gefabriceerd of vervaardigd door de leverancier of 

subleveranciers in overeenstemming met het aankooporder en klaar zijn voor eindcontrole of verzending. 

De leverancier zal de goederen identificeren en markeren als eigendom van de koper en ze gescheiden 

houden van zijn andere goederen.  

16.2. Risico en verantwoordelijkheid voor de goederen gaan over op de koper na ontvangst door of namens 

hem, in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden.  

 

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

De leverancier zal de koper, zijn gelieerde ondernemingen en personeel schadeloosstellen en vrijwaren 

voor alle aansprakelijkheid, verlies of kosten verbonden aan een vordering, juridische maatregel of 

procesvoering met betrekking tot een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op een octrooi, auteursrecht 

of handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten, buitenlands of binnenlands, die voortvloeien uit 

het gebruik of de wederverkoop van de goederen.  

 

18. LICENTIES EN VERGUNNINGEN  

De leverancier zorgt voor alle licenties of vergunningen die vereist zijn in het land van verzending en/of 

herkomst om het aankooporder te kunnen uitvoeren. Het aankooporder is afhankelijk van het tijdig 

beschikbaar zijn van de nodige licenties of vergunningen.  

 

19. FORCE MAJEURE  

De partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de algemene voorwaarden in het 

aankooporder als de nakoming wordt vertraagd, bemoeilijkt of verhinderd door een gebeurtenis die 

buiten de wil van de betrokken partij valt, niet voor haar risico is en niet te voorzien was, op voorwaarde 

dat de leverancier niet al in gebreke is ten aanzien van de betreffende verplichtingen. Laattijdige levering 

van materialen, arbeid of voorzieningen door de leverancier of subleveranciers wordt op zich niet als force 

majeure beschouwd.  

 

20. BEËINDIGING EN OPSCHORTING  

20.1. Indien de leverancier de algemene voorwaarden van het aankooporder niet naleeft of ophoudt zijn 

uitstaande schulden te betalen of een verzoek tot opschorting van zijn betalingen heeft ingediend voordat 

alle goederen zijn geleverd overeenkomstig het aankooporder, kan de koper naar eigen goeddunken de 

goederen retourneren en het eigendomsrecht opnieuw overdragen aan de leverancier en/of het 

aankooporder onmiddellijk beëindigen en/of schadevergoeding eisen.  

20.2. In aanvulling op de rechten van de koper zoals beschreven in artikel 20.1 hierboven, kan de koper te allen 

tijde en naar eigen goeddunken een schriftelijke kennisgeving van onmiddellijke beëindiging van het 

aankooporder aan de leverancier bezorgen. In geval van beëindiging op grond van artikel 20.2 dient de 

koper aan de leverancier een bedrag te betalen dat de leverancier aanvaardt ter voldoening van alle 
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vorderingen uit hoofde van het aankooporder. Het bedrag dient de leverancier redelijkerwijs te vergoeden 

voor alle verrichte werkzaamheden, gemaakte onkosten en aangegane verplichtingen ten aanzien van 

niet-gelieerde derden bij de uitvoering van het aankooporder vóór de beëindiging ervan, en voor alle 

redelijkerwijs verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de beëindiging. Indien 

een van de goederen door de koper werd betaald vóór de beëindiging of bij de afwikkeling van 

vorderingen op grond van het aankooporder, kan de koper naar eigen goeddunken deze goederen in 

bezit nemen of de eigendom opnieuw overdragen aan de leverancier, met kennisgeving dat ze bij hem 

zullen blijven. In het laatste geval wordt de waarde van de goederen in aanmerking genomen bij de 

berekening van de afwikkelingsvergoeding.  

20.3. De koper kan om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken en op elk moment de leverancier op de 

hoogte stellen van het feit dat de uitvoering van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt 

opgeschort. De opschortingen mogen niet langer duren dan 180 (honderdtachtig) opeenvolgende 

kalenderdagen of samen meer dan 270 (tweehonderdzeventig) kalenderdagen omvatten. De kennisgeving 

van de opschorting vermeldt het betrokken deel of de delen van de verplichtingen van de leverancier. Na 

ontvangst van een kennisgeving van opschorting dient de leverancier, tenzij anders door de koper werd 

opgedragen:  

• de uitvoering van zijn verplichtingen onmiddellijk te beëindigen, op de datum en in de mate die werden 

vermeld in de kennisgeving;  

• geen verdere suborders met betrekking tot het opgeschorte deel te plaatsen;  

• onmiddellijk alles in het werk te stellen om opschorting te verkrijgen voor alle suborders verbonden aan 

de uitvoering van het opgeschorte gedeelte, tegen aanvaardbare voorwaarden voor de koper;  

• door te gaan met het uitvoeren van zijn niet-opgeschorte verplichtingen;  

• in het algemeen zo te handelen dat de kosten verbonden aan de opschorting tot een minimum worden 

beperkt, met inbegrip van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en bescherming van de opgeschorte 

delen.  

• de leverancier dient het opgeschorte gedeelte onmiddellijk te hervatten na ontvangst van een 

kennisgeving van de koper, waarin wordt gesteld dat dit vereist is. De koper dient uitsluitend extra 

kosten te betalen die direct en onvermijdelijk voortvloeien uit de opschorting. Binnen vijftien (15) 

werkdagen na de datum waarop de leverancier de kennisgeving heeft ontvangen om het opgeschorte 

deel te hervatten, moet hij een schatting van de kosten, een planning en andere gevolgen van de 

opschorting van het aankooporder indienen, gestaafd met bewijsstukken zodat de koper het geheel kan 

beoordelen. De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van verwachte 

winsten voor de leverancier wegens opschorting van diens verplichtingen uit hoofde van dit artikel.  

20.4. Indien de Aankoper haar activiteiten beëindigt of substantieel vermindert en als gevolg daarvan de 

hoeveelheid Goederen dat de Aankoper van plan is om van de Leverancier te kopen niet langer vereist of 

substantieel verminderd is, zullen de Aankoper en de Leverancier na schriftelijke kennisgeving van de 

Aankoper aan de Leverancier een vergadering inplannen en te goeder trouw over een aanpassing of 

wijziging van de voorwaarden van het contract onderhandelen. Komt er binnen 10 werkdagen geen 

overeenstemming tot stand, dan heeft de Aankoper het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

te beëindigen. 

 

21. BELEID INZAKE OMKOPING  

21.1. VYNOVA, noch een van zijn agenten, mag een vergoeding aanvaarden, vragen of aanbieden voor de 

uitvoering van andere overeenkomsten dan overeengekomen in het contract. 

21.2. VYNOVA wijst alle aanbiedingen, beloften of financiële voordelen die door anderen worden aangeboden 

eenzijdig af, zeker als deze er kunnen toe leiden dat VYNOVA een relevante functie of activiteit ongepast 

zou uitvoeren of iemand zou belonen voor de ongepaste uitvoering van een dergelijke functie of activiteit. 

 

22. GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 

De leverancier verklaart de Vynova Gedragscode voor leveranciers, die te vinden is op de Vynova-website 

https://www.vynova-group.com/terms-and-conditions,  te hebben gelezen, aanvaard en na te leven. 

 

23. WETTELIJKE BEPALINGEN  

De leverancier dient te voldoen aan alle wettelijke voorschriften van welke aard dan ook die verband 

houden met de uitvoering van het aankooporder. Hij dient de koper tevens schadeloos te stellen en te 

vrijwaren voor alle vorderingen die in verband hiermee kunnen worden ingesteld.  

 

 

https://www.vynova-group.com/terms-and-conditions


Vynova Beek bv – algemene aankoopvoorwaarden 

Vynova Beek bv – algemene aankoopvoorwaarden – maart 2022 7 
 

24. TOEPASSELIJK RECHT  

Op het aankooporder is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het op 11 april 1980 gesloten 

Weense Koopverdrag is niet van toepassing op het aankooporder.  

 

25. GESCHILLEN  

Alle geschillen die tussen leverancier en koper ontstaan in verband met het aankooporder, zijn 

onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Nederlandse rechtbank.  

Alle vroegere algemene aankoopvoorwaarden van Vynova Beek bv die van kracht zijn tussen de partijen 

worden hierbij nietig verklaard en vervangen door deze voorwaarden.  

 

 

Januari 2022 


