
Artikel 1 Definities
In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna 
gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt 
gedefinieerd:

  opdrachtgever: Vandaglas en al haar werk- 
  maatschappijen, gebruiker van deze inkoop 
  voorwaarden;
   leverancier: de wederpartij van opdracht-  
  gever;
   overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde 
  afspraken tussen opdrachtgever en leve-
  rancier betreffende de levering van zaken;
   levering: het één of meer zaken in bezit
   stellen van, respectievelijk in de macht
   brengen van opdrachtgever en/of de even-
  tuele installatie / montage van deze zaken
   en/of levering van diensten;
   zaken: te leveren stoffelijke objecten;
   partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1  In geval van strijdigheid prevaleren bijzon- 
  der overeengekomen verbintenissen boven  
  deze  inkoopvoorwaarden.
2.2  Deze algemene inkoopvoorwaarden gelden  
  voor alle overeenkomsten tot levering van  
  zaken en/of de verrichting van diensten 
   (hierna: “de levering”) aan of voor 
  Vandaglas (hierna: “opdrachtgever”) door  
  leverancier met uitsluiting van enige   
  algemene verkoop- en/of leveringsvoor-  
  waarden van leverancier. Deze voorwaarden  
  stellen alle vroegere schriftelijke of monde- 
  linge overeenkomsten, afspraken of mede- 
  delingen tussen partijen, waaronder enige  
  algemene verkoop- en/of leveringsvoor- 
  waarden van de leverancier, terzijde. 
  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden  
  slechts, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk  
  door opdrachtgever zijn bevestigd. Onder  
  leveren wordt, voor zover van toepassing,  
  verstaan het leveren van zaken en/of het  
  verrichten van diensten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1   De overeenkomst komt tot stand, indien  
  door opdrachtgever een order bij leveran- 
  cier wordt geplaatst en deze order door
  leverancier is aanvaard. naast uitdrukke- 
  lijke aanvaarding wordt een order van   
  opdrachtgever geacht door leverancier te  
  zijn aanvaard indien leverancier opdracht- 
  gever niet binnen 10 dagen meedeelt de  
  betreffende order niet te aanvaarden.
  Aanvaarding door leverancier van een   
  order van opdrachtgever houdt tevens in  
  aanvaarding van deze voorwaarden als
  onderdeel van de koopovereenkomst.
3.2   Bij raamovereenkomsten komt de overeen- 
  komst tot stand telkens op het moment dat  
  de order voor een (deel)levering, binnen  
  het kader van de raamovereenkomst, door
  opdrachtgever wordt verzonden. Onder een

 
  raamovereenkomst wordt in deze algemene  
  inkoopvoorwaarden verstaan een langlo - 
  pende c.q. jaarafspraak tussen opdracht- 
  gever en leverancier met betrekking tot   
  prijzen en condities van door leverancier te  
  leveren zaken en/of diensten, zonder dat 
  er vooropdrachtgever een afnameplicht 
   en voor leverancier een leveringsplicht   
  bestaat.
3.3   In voorkomende gevallen kan de bestelpro- 
  cedure ook geschieden door middel van  
  faxberichten, edi-connecties e.d., waarbij  
  deze gelijk worden gesteld met schriftelijke  
  stukken.
3.4   Indien bij de uitvoering van de overeen-  
  komst gebruik wordt gemaakt van door   
  opdrachtgever ter beschikking gestelde of
  door opdrachtgever goedgekeurde tekenin- 
  gen, modellen, specificaties, instructies,   
  keuringsvoorschriften en dergelijke, maken  
  deze deel uit van de overeenkomst.
3.5   Opdrachtgever is niet gebonden aan wijzi- 
  gingen in de bestelling respectievelijk in de  
  opdracht, die door de leverancier na het
  verstrekken van de order worden voorge- 
  steld en/of aangebracht, noch aan de   
  gevolgen van een dergelijke wijziging, tenzij  
  deze wijziging en gevolgen schriftelijk door  
  opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 4 Hoofdelijkheid
  indien de overeenkomst is gesloten tussen  
  de opdrachtgever en 2 of meer leveranciers  
  gezamenlijk, dan wel enige verplichting 
  uit die overeenkomst op 2 of meer (rechts) 
  personen rust, zijn deze laatste steeds 
   hoofdelijk jegens de opdrachtgever 
  gebonden.

Artikel 5 Prijzen
5.1   De prijzen zijn exclusief btw en omvatten  
  alle kosten in verband met de nakoming  
  van de verplichtingen van leverancier.
5.2   De door de leverancier aangeboden tarie- 
  ven en prijsoffertes verbinden de 
  leverancier.
5.3   De overeengekomen prijzen zijn vast en   
  onverrekenbaar, excl. btw, en zijn geba-  
  seerd op de leveringscondities “Delivered
  Duty Paid” (DDP) vandaglas bij levertijden  
  langer dan de gebruikelijke, zullen de even-  
  tuele prijsdalingen op de wereldmarkt   
  worden doorberekend.

Artikel 6 Verpakking
6.1   De zaken dienen - voor zover nodig - 
  behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, en  
  dienen bij normaal vervoer de plaats van  
  bestemming in goede staat te bereiken. 
  De leverancier is aansprakelijk voor schade  
  veroorzaakt door onvoldoende verpakking.
6.2   Opdrachtgever heeft te allen tijde de be-
   voegdheid verpakkingsmaterialen aan de
   leverancier te retourneren of van de le-

   verancier te verlangen verpakkingsmate-  
  rialen terug te nemen.
6.3   Retourzending van verpakkingsmateria
  len geschiedt voor rekening en risico van
   leverancier naar het verzendadres van de
  leverancier.
6.4   Verwerking respectievelijk vernietiging van  
  (transport)verpakkingsmaterialen is een  
  verantwoordelijkheid van leverancier. 
  Indien op verzoek van leverancier verpak- 
  kingsmaterialen worden verwerkt of vernie- 
  tigd gebeurt dit voor risico en rekening van
  leverancier.

Artikel 7 Levering
7.1   Voor de interpretatie van leveringscondities  
  zijn van toepassing de “incoterms”, laatste  
  editie, uitgegeven door de internationale
  kamer van koophandel in parijs.
7.2   Levering geschiedt ddp op de schriftelijk  
  overeengekomen plaats van levering, stipt  
  op het tijdstip, of binnen de termijn.
7.3   Onverminderd het recht van opdrachtge-
  ver om nakoming van de overeenkomst te  
  vorderen of onverminderd het recht van
  opdrachtgever overeenkomstig het bepaal- 
  de in artikel 20, heeft opdrachtgever de   
  bevoegdheid om bij iedere tekortkoming  
  van leverancier met betrekking tot het
   bepaalde in deze voorwaarden, aan leve- 
  rancier een boete op te leggen tot een
  maximum van 5% van de koopprijs van de  
  gehele order met een minimum bedrag van  
  € 1000,=, en dat onverminderd enig recht
  op vergoeding van schade aan de zijde van  
  opdrachtgever.
7.4   Zodra leverancier weet of behoort te weten  
  dat de levering niet, niet tijdig of niet naar  
  behoren zal plaatsvinden geeft zij hiervan
  onmiddellijk schriftelijk bericht aan op-  
  drachtgever onder vermelding van de om-  
  standigheden die de aanleiding van deze
  tekortkoming vormen. onverminderd het  
  recht van opdrachtgever overeenkomstig  
  het bepaalde in artikel 20, overleggen    
  partijen of, en zo ja, op welke wijze, de   
  gerezen situatie alsnog naar genoegen van
   opdrachtgever kan worden geregeld.
7.5   Indien om welke reden ook de opdrachtge- 
  ver niet in staat is de goederen op het   
  overeengekomen tijdstip via het vastgestel- 
  de schema in ontvangst te nemen, zal de  
  leverancier de goederen bewaren, beveili- 
  gen en alle redelijke maatregelen treffen  
  om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen  
  totdat zij geleverd zijn. de opdrachtgever  
  zal dan gehouden zijn voor de bemoeie- 
  nissen van de leverancier een redelijke ver-  
  goeding voor de kosten te betalen.
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7.6   Onder levering wordt mede verstaan leve-
   ring voor rekening van de leverancier van  
  alle bijbehorende hulpmiddelen als be-  
  doeld in artikel 16 en alle bijbehorende   
  documentatie zoals tekeningen,kwaliteits-,
   keurings- en garantiecertificaten, service- 
  manuals, instructieboeken en handleidin- 
  gen.
7.7   Onder levering wordt in dit artikel mede  
  verstaan een deellevering.
7.8   Keuring, controle en/of beproeving van
   zaken overeenkomstig het bepaalde in   
  artikel 10 houdt levering noch afname in.
7.9   Elke volledige, gedeeltelijke of gemeen-  
  schappelijke levering moet vergezeld zijn
   van of worden voorafgegaan door een
   borderel c.q. verzendlijst met de bestel-,  
  artikel, en pakketnummers en de kwantita- 
  tieve en kwalitatieve gedetailleerde infor- 
  matie over de goederen, met dien verstan- 
  de dat er een borderel is per bestelling.

Artikel 8 Kwantiteit
  Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is  
  bepaald dat het gaat om niet-verrekenbare  
  hoeveelheden, zijn de in de order vermelde  
  hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk
   opgegeven en dient zonder dat de leveran- 
  cier gerechtigd is prijsaanpassingen per
   eenheid te verlangen, zoveel meer of min- 
  der te worden geleverd als de opdrachtge- 
  ver verzoekt.

Artikel 9 Acceptatie en weigering
9.1   De levering wordt eerst geacht door de   
  opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de  
  levering is goedgekeurd. Tot 14 dagen na
  datum van levering heeft de opdrachtge- 
  ver de bevoegdheid het geleverde af te
   keuren, zodat alle andere termijnen waar- 
  binnen moet worden gereclameerd, indien  
  en voor zover deze door de leverancier   
  mochten worden toegepast, tegenover de  
  opdrachtgever niet gelden.
9.2   Goedkeuring en aanvaarding gelden uitslui- 
  tend voor de hoeveelheid en de uiterlijke
   staat van de geleverde zaken. indien de
   zaken gepakt en gebundeld worden afgele-
  verd, hebben goedkeuring en aanvaarding
   slechts betrekking op de hoeveelheid en de
   uiterlijke staat van colli.
9.3   De opdrachtgever is gerechtigd de betaling  
  van afgekeurde goederen op te schorten
   en in geval van een tweede afkeuring na
   herstel of vervanging door de leverancier
   betaling geheel achterwege te laten.

Artikel 10 Kwaliteit, garantie, keuring
10.1  Leverancier beschikt over een kwaliteits
  controlesysteem, zoals ISO 9001 en garan-
  deert dat alle producten die geleverd zullen
   worden aan Vandaglas, voldoen aan de in-
   koopspecificatie. de leverancier controleert
   alle relevante parameters in de inkoopspe-
  cificatie voordat de producten worden ver-
   stuurd naar vandaglas. indien een parame-
  ter niet voldoet aan de inkoopspecificatie,  
  neemt de leverancier direct contact op met
   vandaglas. vandaglas zal alsdan bepalen of
   de producten worden geaccepteerd. Een  
  conformiteitscertificaat kan door Vandaglas
   worden opgvraagd, waaruit zal moet blijken
   dat de producten voldoen aan de inkoop 
  specificatie en waarbij de geteste parame
  ters, tijdens en/of na de productie, worden  
  weergegeven. Leverancier garandeert dat  

  de geleverde zaken beantwoorden aan
   de overeenkomst en dat de zaken beschik- 
  ken over de eigenschappen die zijn toege- 
  zegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn  
  voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en
   voldoen aan de wettelijke eisen en overige
   overheidsvoorschriften alsmede aan de
   eisen van de binnen de branche gehan
  teerde veiligheids- en kwaliteitsnormen,
   alle zoals deze gelden op het moment van
   levering.
10.2  Keuring, controle en/of beproeving door  
  opdrachtgever of door daartoe door opdra-  
  chtgever aangewezen personen of instan-
  ties kan plaatsvinden zowel voorafgaande
   aan de levering als tijdens of na de leve-
  ring.
10.3  Leverancier verleent hiertoe toegang
   tot de plaatsen waar de zaken worden ge-
   produceerd of zijn opgeslagen en verleent  
  medewerking aan de gewenste keuringen, 
  controles en beproevingen en verstrekt
   voor haar rekening de benodigde documen-
  tatie en inlichtingen.
10.4  Leverancier stelt opdrachtgever tijdig van te  
  voren op de hoogte van het tijdstip waarop  
  keuring, controle en/of beproeving kan
  plaatsvinden.
10.5  Leverancier is bevoegd bij de keuring, con-
   trole  en/of beproeving aanwezig te zijn.
10.6  De kosten van keuring, controle en/of
   beproeving zijn voor rekening van leveran-
  cier. ditzelfde geldt voor herkeuring respec-
  tievelijk hercontrole en herbeproeving.
10.7  Indien bij keuring, controle en/of beproe- 
  ving  voor, tijdens of na de levering de
   zaken geheel of gedeeltelijk worden afge-
  keurd, zal opdrachtgever dit aan leverancier
   (schriftelijk) doen melden.
10.8  Inspectie of keuring van een zaak alsmede  
  de uitslag daarvan kan nimmer als enige  
  erkenning door opdrachtgever van de   
  deugdelijkheid ervan worden opgevat en  
  ontheffen de leverancier niet van enige   
  aansprakelijkheid ter zake.
10.9  Indien de leverancier het afgekeurde goed  
  niet binnen een door de opdrachtgever
   te stellen termijn terughaalt, heeft de op-
   drachtgever het recht het goed aan de leve-  
  rancier voor diens rekening en risico te re-  
  tourneren.
10.10  In geval van afkeuring van de zaken tijdens
   of na de levering gaan de eigendom en het
   risico van de afgekeurde zaken op leve-
  rancier over vanaf de datum van dagteke-
  ning van de in het vorige lid bedoelde
   melding.
10.11  Indien de zaken, ongeacht de resultaten
   van enige keuring, controle en/of beproe-
  ving, niet blijken te voldoen aan het be-
  paalde in lid van dit artikel zal leverancier
   voor haar rekening de zaken ter keuze van
   opdrachtgever op eerste aanzegging her-
   stellen of vervangen, tenzij opdrachtgever
   de voorkeur geeft aan ontbinding van de
   overeenkomst, overeenkomstig het bepaal-
  de in artikel 19 en onverminderd enig recht
   op schadevergoeding vanwege opdracht-  
  gever.
10.12  Leverancier zal te allen tijde bij dienstverle- 
  nende activiteiten bij opdrachtgever in het  
  bezit zijn van een veiligheidscertificering
  (VCA certificaat). Voor aanvang van de dien- 
  sten dient het VCA certificaat aan opdracht-
  gever overhandigd te worden.

Artikel 11 Garantie
  Enkel voor Nederland:
11.1  Onverminderd de overige aanspraken van
   de opdrachtgever, zal de leverancier alle
   tijdens de garantieperiode optredende ge-
  breken voor eigen rekening op eerste aan- 
  zegging van en in overleg met de opdracht-
  gever zo spoedig mogelijk herstellen.
11.2  Indien de leverancier naar het oordeel van
   de opdrachtgever het gebrek niet, niet tijdig
   en/of niet behoorlijk wegneemt, of ophef-
  fing van het gebrek geen uitstel kan lijden,  
  staat het de opdrachtgever vrij, na schrifte-
  lijke kennisgeving, het ter zake nodige op  
  kosten van de opdrachtnemer uit te voeren
   of te laten uitvoeren. De opdrachtgever is
   gerechtigd deze kosten te verhalen op de
   leverancier, bijvoorbeeld door inhouding op
   nog aan de leverancier verschuldigde   
  betalingen.
11.3  Na het verstrijken van de toepasselijke ga-  
  rantietermijn, blijft de leverancier geduren-
  de een periode van 5 jaar aansprakelijk
   voor verborgen gebreken. Onder verborgen
   gebreken worden verstaan een gebrek dat
   bij de inspectie van de zaken door de
   opdrachtgever redelijkerwijs niet had kun-
  nen worden ontdekt.
  Enkel voor België / Luxemburg:
11.4  Door de bestelling te aanvaarden, neemt de
   leverancier minstens alle wettelijke waar-
  borgen en/of gemeenrechtelijke waarbor-  
  gen op zich. bovendien erkent de leveran-
  cier, door de bestelling te aanvaarden, dat
   hij volledig op de hoogte is van het gebruik
   waarvoor de geleverde goederen bestemd
   zijn en waarborgt hij de volledige conformi-
  teit ervan met dit gebruik, met de specifica-
  ties van de bestelbon en in het algemeen.
   hij waarborgt ook de goede handelskwali-
  teit van de goederen die moet vrij zijn van
   gebreken en defecten, zowel wat de
   grondstoffen als wat de uitvoering betreft. 
  Elke gebrekkige, niet-conforme en niet-tij-
  dige levering wordt teruggezonden naar de
   leverancier op zijn kosten en risico. De over
  eenkomstige factuur wordt derhalve gean-
  nuleerd. De leverancier moet de “Stan-
  daardwaarborg Leverancier/fabrikant” en
   de “Waarborg Dienst” in (drie)voud bij de
   factuur voegen en ze overmaken aan SG
   BNL. Zolang de waarborgen niet worden
   verstrekt, kunnen de factuurbedragen niet
   opeisbaar worden.

Artikel 12 Wijzigingen
12.1  Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat
   de omvang en/of de hoedanigheid van de
   te leveren zaken worden/wordt gewijzigd.
   opdrachtgever is bevoegd modificaties aan
   te brengen in de tekeningen, modellen,   
  instructies, specificaties en dergelijke met
   betrekking tot de te leveren zaken.
12.2  Indien zulks naar het oordeel van de leve-
  rancier gevolgen heeft voor de overeenge-
  komen vaste prijs en/of leveringstijd zal zij,
  alvorens aan de wijziging gevolg te geven
   opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mo-
   gelijk, doch ten hoogste binnen 8 dagen na
   de kennisgeving van de verlangde wijziging,
  schriftelijk informeren. indien deze gevol-
  gen voor de prijs en/of leveringstijd naar
   het oordeel van opdrachtgever onredelijk
   zijn ten opzichte van de aard en de omvang
   van de wijziging heeft opdrachtgever het
   recht de overeenkomst te ontbinden door



  middel van een schriftelijke kennisgeving  
  aan de leverancier, tenzij dit gelet op de
   omstandigheden kennelijk onredelijk zou
  zijn. een ontbinding op grond van dit lid
   geeft geen der partijen een recht op ver-
  goeding van enigerlei schade.
12.3  De leverancier mag geen wijzigingen aan-
  brengen of uitvoeren zonder schriftelijke
   order of toestemming van opdrachtgever.

artikel 13 wet ketenaansprakelijkheid
13.1  Leverancier kan een verplichting uit hoofde  
  van de overeenkomst slechts met vooraf-
  gaande schriftelijke toestemming van opdr-  
  achtgever overdragen aan een derde. aan
   deze toestemming kunnen redelijke voor-
  waarden worden verbonden.
13.2  Indien de leverancier de levering na verkre-
  gen schriftelijke toestemming van de   
  opdrachtgever opdraagt aan een ander,
  dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk  
  contract op te stellen, waarvan de voor-
  waarden van deze overeenkomst deel   
  dienen uit te maken, in dier voege dat de
   oorspronkelijk leverancier daarin de rechts-
  positie inneemt van de oorspronkelijk 
  opdrachtgever en de ander die van de oor-
   spronkelijk leverancier.
13.3  Bij inlening van arbeidskrachten, is de leve-
   rancier verplicht de bij of krachtens artikel
   16a coördinatiewet sociale verzekeringen
  gestelde administratieve voorwaarden strikt
   na te leven en is de leverancier voorts ver-
   plicht de opdrachtgever te vrijwaren voor
  eventuele aanspraken ter zake.
13.4  Leverancier staat ervoor in, dat voor wat  
  betreft zijn personeel dan wel derden die
   hij bij de uitvoering van de overeenkomst
  inschakelt, wordt voldaan aan de wettelijke
   verplichtingen tot afdracht van premies so-
   ciale verzekering en loonbelasting. Hiertoe  
  dient hij op verzoek van vandaglas de be-  
  wijsstukken te overleggen.
13.5  Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen  
  iedere aanspraak van de bedrijfsvereniging  
  c.q. de belastingdienst terzake.
13.6  Leverancier verplicht zich, op verzoek van  
  opdrachtgever, een verklaring van een re-
  gisteraccountant aan opdrachtgever te
  overleggen, waaruit ten genoegen van   
  opdrachtgever blijkt:
   dat leverancier de premies sociale verzeke-
  ring en loonbelasting, verschuldigd voor de
   periode waarin de leverancier personeel
   aan opdrachtgever ter beschikking heeft ge-
  steld, tijdig, volledig en behoorlijk heeft   
  voldaan;
   dat leverancier te allen tijde aan de met de  
  invordering belaste sociale verzekeringsin-
  stelling c.q. de belastingdienst correcte en
   volledige opgave heeft gedaan terzake van
   de hiervoor genoemde heffing van premies  
  sociale verzekering en/of loonbelasting.
13.7  Onverminderd de overige bepalingen in
   dit artikel zal leverancier een zodanige ad-
   ministratie voeren dat per project de wer-
  kelijke loonkosten kunnen worden vastge-
  steld. opdrachtgever heeft te allen tijde het
   recht deze administratie te controleren. le-
   verancier zal de werkelijke loonkosten op
  iedere factuur vermelden.
13.8  Betaling als bedoeld in artikel 13 zal in dat  
  geval plaatsvinden doordat 50% van de
   werkelijke loonkosten door opdrachtgever
  worden overgemaakt op de G-rekening van
   leverancier.

13.9  Indien de “Verleggingsregeling BTW” op de
   overeenkomst van toepassing is, zal leve-
  rancier dit op iedere factuur vermelden.
13.10  Op verzoek van opdrachtgever zal leveran-
  cier het origineel van een recente verkla-
  ring betaalgedrag van de bedrijfsvereniging
  en de belastingdienst overleggen.

Artikel 14 Personeel belast met het leveren 
van zaken of diensten
14.1  Leverancier staat in voor de controle over  
  personen belast met de uitvoering van de
   overeenkomst.
14.2 Leverancier verzekert dat iedere persoon
   die voor hem werkt op de terreinen van
   opdrachtgever de regels en instructies van
  opdrachtgever zal naleven zoals die zijn
   neergelegd in het bij leverancier bekende
   van opdrachtgever afkomstige documenten,
   zoals “terreinreglement”, bestekken, e.d..
   Elke inbreuk door leverancier of enige per-
   soon die voor leverancier bij de uitvoering
   wordt betrokken, op deze regels en instruc-
  ties geeft aan opdrachtgever het recht om
   de overeenkomst onmiddellijk zonder inge-
   brekestelling en rechterlijke tussenkomst te
   ontbinden.

Artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen
15.1  Indien leverancier werkzaamheden verricht
   ten behoeve van opdrachtgever en deze  
  werkzaamheden laat uitvoeren door een
   vreemdeling in de zin van de wet arbeid
   vreemdelingen van 21 december 1994, zal
   leverancier de opdrachtgever hiervan on-
  verwijld in kennis stellen.
15.2  Leverancier verplicht zich ertoe de verplich-
  tingen uit hoofde van de wet arbeid vreem-
  delingen strikt na te leven.
15.3  Leverancier is aansprakelijk voor alle boe-
  tes, schade en kosten die in dit kader zijn
   of zullen ontstaan en die aan opdrachtge-
  ver als zijnde werkgever worden opgelegd
   of zijn ontstaan.

Artikel 16 Documentatie
16.1  Leverancier is verplicht bijbehorende docu-
  mentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd
   met de levering ter beschikking te stellen
  aan opdrachtgever, bij gebreke waarvan de
   opdrachtgever de betaling kan opschorten
   totdat deze documentatie in haar bezit is.
16.2  Opdrachtgever is vrij in het gebruik van   
  deze documentatie, waaronder begrepen
   het vermenigvuldigen daarvan voor eigen
  gebruik.

Artikel 17 Hulpmiddelen
17.1   Door opdrachtgever ter beschikking gestel-
  de dan wel door de leverancier ten behoeve
   van de levering aan opdrachtgever aange-
  schafte of vervaardigde materialen, teke-
  ningen, berekeningen, modellen, mallen,
   instructies, specificaties en overige hulp-
  middelen blijven eigendom van opdracht-
  gever c.q. worden eigendom van opdracht-
  gever op het moment van aanschaf of ver-
   vaardiging.
17.2  De leverancier is verplicht de in het vorige  
  lid bedoelde hulpmiddelen te merken als  
  herkenbaar eigendom van opdrachtgever, 
  deze in goede staat te houden en voor haar
  rekening te verzekeren tegen alle risico’s
   zolang de leverancier ten aanzien van die
   hulpmiddelen als houder optreedt.
17.3  De hulpmiddelen zullen aan opdrachtgever  

  ter beschikking worden gesteld op eerste  
  verzoek dan wel tegelijkertijd met de
  laatste levering van de zaken waarop de  
  hulpmiddelen betrekking hebben.
17.4  Hulpmiddelen die door de leverancier bij
   de uitvoering van de overeenkomst worden
   gebruikt worden op eerste verzoek van
  opdrachtgever ter goedkeuring aan op-
  drachtgever voorgelegd.
17.5  Verandering aan of afwijking van de door  
  opdrachtgever ter beschikking gestelde of
   goedgekeurde hulpmiddelen is slechts
  toegestaan na voorafgaande schriftelijke
   goedkeuring van opdrachtgever.
17.6  De leverancier zal de hulpmiddelen niet
   (doen) aanwenden voor of in verband met
   enig ander doel dan de levering aan opdr-  
  achtgever, tenzij opdrachtgever hiertoe
   vooraf schriftelijk toestemming heeft ver-
  leend.

Artikel 18 Gezondheid en veiligheid
18.1  De leverancier garandeert dat alle leverin-
  gen voldoen aan alle van tijd tot tijd gel-
  dende europese en lokale wettelijke be-  
  palingen inzake veiligheid, gezondheid en
   milieu en dat alle desbetreffende wettelijke
   dokumenten geleverd worden aan de op-
   drachtgever. De leverancier onderschrijft de
   Europese ‘Reach’ verordening nr. 1907/2006
   van 18 december 2006 ten aanzien van de
   registratie, evaluatie, autorisatie en beper-
  king van de chemische substanties alsmede
   de europese verordening (ce) “EU-GHS”met
   nummer 1272/2008 betreffende de indeling,
  etikettering en verpakking van stoffen en  
  mengsels, met als doel de bescherming van
   de menselijke gezondheid en milieu door
   betere en tijdige identificatie van de intrin-
  sieke eigenschappen van chemische sub-
  stanties. de integrale tekst van de verorde-
  ning is te vinden op de website van de
   Europese unie: www.eur-lex.europa.eu.
18.2  De leverancier zal bij het gebruik van een  
  chemische substantie voldoen aan de eisen  
  die de ‘Reach’ verordening in dat kader   
  voorschrijft, waaronder:
 a.  Tijdig zorg dragen voor de registratie van de
   substantie bij de europese chemicaliën   
  agentschap;
 b.  Alleen die substanties leveren en gebruiken  
  die:
   naar behoren zijn geautoriseerd voor het
   beoogde gebruik van de substantie door de
   opdrachtgever;
   voldoen aan de maatregelen zoals opgelegd
   in de ‘Reach’ verordening.
18.3  De leverancier zal de opdrachtgever in ken-  
  nis stellen van enige wijziging in de toepas-
  sing van de ‘Reach’ verordening ten aanzien  
  van de substantie (zoals een verbod op het  
  gebruik van een substantie) en van moge-
  lijkheden die substanties kunnen vervan-
  gen.
18.4  De leverancier zal de substantie verpakt  
  leveren zoals voorgeschreven door de UN  
  Globally Harmonized System of Classifi-
  cation and Labelling of Chemicals (GHS). 
  De levering zal vergezeld gaan met begelei-
  dende productinformatie en met inachtne-
  ming van de eisen hieromtrent in de ‘Re-
  ach’ verordening.
18.5  Indien en voor zover reach zulks voor-
  schrijft dient de leverancier het bijbehoren-
  de veiligheidsinformatieblad te verstrekken.
   Dit veiligheidsinformatieblad moet voldoen



   aan de vereisten uit Reach, ongeacht de  
  herkomst van het product.
18.6  Daarnaast is de leverancier verplicht om  
  opdrachtgever op de hoogte te stellen in-  
  dien er SVHC stoffen (zijnde stoffen met  
  een hoog risico; “Substances of very high
   Concern”) zoals gedefinieerd in de verorde-
  ning boven een concentratie van 0,1% W/W
   (Weight by Weight) aanwezig zijn.
18.7  Indien de leverancier ingrediënten en/of  
  technische eigenschappen van de substan-
  tie wil wijzigen, of de levering of het ge-   
  bruik van de substantie zelf, kondigt de le-
   verancier een dergelijke wijziging ten min-
  ste 6 maanden van tevoren aan bij de op-
  drachtgever.
18.8  Leverancier vrijwaart opdrachtgever geheel  
  en onvoorwaardelijk van elke aansprake-
  lijkheid, claim, schade, verlies en/of kosten,
  waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, of  
  gerechtelijke stappen jegens opdrachtgever
   ingesteld of geleden in verband met of
  voortvloeiend uit de (mogelijke) schendin-
  gen van de regels uit Reach en/of EU-GHS, 
  direct of indirect veroorzaakt door lever-  
  ancier vanwege schending van dit en/of  
  één of meer van de hierboven genoemde  
  artikel(en).

Artikel 19 Facturatie en betaling
19.1  Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal  
  plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst 
  van de factuur en goedkeuring van de za-
   ken en de eventuele installatie / montage  
  daarvoor door opdrachtgever (inclusief
   ontvangst van alle bijbehorende documen-
  tatie zoals tekeningen, kwaliteits- en garan-
  tiecertificaten, servicemanuals, instructie-
  boeken en handleidingen). Bij betaling bin-
  nen 10 dagen na ontvangst van de factuur,  
  heeft de opdrachtgever recht op een beta-
  lingskorting van 3%, welke de opdrachtge-
  ver onmiddellijk bij zijn betaling mag verre-
  kenen.
19.2  Partijen erkennen en aanvaarden dat de  
  door de opdrachtgever in de maanden juni  
  of december van ieder jaar verschuldigde
  betalingen kunnen plaatsvinden tegen de  
  10-de dag van de respectievelijk daaropvol-
  gende maanden juli of januari. Onder
  toepassing van deze algemene inkoopvoor-
  waarden worden deze betalingen geacht  
  tijdig plaats te vinden en bijgevolg nooit
   recht te geven op enige aan de leverancier  
  verschuldigde bijkomende vergoeding of  
  interest.
19.3  Leverancier is gehouden zijn eindafrekening
   binnen 4 weken na de laatste aflevering bij
   de opdrachtgever in te dienen. Reeds
  verrichte en goedgekeurde leveringen 
  zullen worden voldaan met dien verstande
   dat betaling daarvan, ingeval van een
   toerekenbare tekortkoming van de leveran-
  cier, geschiedt onder aftrek van schade en
   kosten die de opdrachtgever als gevolg
  van een toerekenbare tekortkoming lijdt
   en/of zal lijden. Indien en voor zover de
   leveringen meebrengen dat de hoeveelhe-
  den in zijn eindafrekening afwijken van   
  vooraf door de opdrachtgever schriftelijk
   goedgekeurde hoeveelheden en opdracht-
  gever de herziene eindafrekening niet
   binnen voornoemde termijn heeft ontvan-
  gen, heeft de leverancier geen recht meer
   op betaling van vorderingen boven de oor-
   spronkelijk overeengekomen hoeveelheden.

19.4  De leverancier is niet gerechtigd de factuur  
  te verhogen met een zogenaamde krediet- 
  beperkingstoeslag.
19.5  De leverancier is niet gerechtigd om ingeval
   van geschillen voortvloeiend uit de met op-
   drachtgever gesloten overeenkomst, ten
   laste van opdrachtgever (conservatoire)   
  beslagmaatregelen te treffen.
19.6  Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op  
  te schorten indien hij een tekortkoming in
   de zaken en de eventuele installatie /
  montage daarvan constateert.
19.7  Opdrachtgever heeft het recht het bedrag
   van de factuur te verminderen met bedra-
  gen, die leverancier is verschuldigd aan
  opdrachtgever.
19.8  Betaling door opdrachtgever houdt op geen
   enkele wijze afstand van recht in en ont-
  slaat de leverancier niet van enige garantie  
  en/of aansprakelijkheid zoals deze voort-
  vloeien uit de overeenkomst of uit de wet.
19.9  De leverancier is verplicht op de factuur en
   begeleidende documenten de datum van
   de betreffende order, het ordernummer van
   de opdrachtgever en de omschrijving van
   de zaken te vermelden.
19.10 Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat  
  leverancier voor haar rekening een onvoor-
  waardelijke en onherroepelijke bankgaran-
  tie doet afgeven door een voor opdrachtge-
  ver acceptabele bankinstelling om de na-  
  koming van de verplichtingen van de leve-
  rancier zeker te stellen.
19.11  Iedere factuur dient in drievoud na verzen-
  ding van de zaken aan opdrachtgever te  
  worden verzonden en dient vergezeld te
  gaan van door de opdrachtgever voor   
  akkoord getekende ontvangstbonnen.
19.12 Facturen die niet aan de in de voorgaande  
  leden gestelde eisen voldoen zullen zonder
   in behandeling te worden genomen worden  
  geretourneerd.

Artikel 20 Aansprakelijkheid
20.1  De geleverde zaken moeten overeenkomstig  
  de aanwijzingen van opdrachtgever worden  
  gelost en opgeslagen. breukschade en/of
   beschadiging, ontstaan bij het laden, trans-
  port en/of bij het lossen dan wel opstape-
  len zijn voor rekening van de leverancier, 
  ook wanneer de breuk en/of beschadiging
   later wordt geconstateerd, tenzij de leve-
  rancier aantoont dat de schade is ontstaan
   door opzet of grove schuld van opdracht-
  gever.
20.2  Onverminderd de aansprakelijkheid of de  
  verantwoordelijkheid van de leverancier uit
   hoofde van zijn verplichtingen en/of ver-
   antwoordelijkheden volgend uit art. 10.1.  
  hierboven, is leverancier aansprakelijk voor  
  alle schade die door opdrachtgever of door
   derden wordt geleden als gevolg van een  
  gebrek in haar product waardoor het niet  
  de veiligheid, kwaliteit, functionaliteit en
   performance biedt die men gerechtigd is te
   verwachten.
20.3  Leverancier is aansprakelijk voor alle scha-
  de die door opdrachtgever of door derden
   wordt geleden als gevolg van handelen of
   nalaten van haarzelf, van haar personeel of
   van degenen die door haar bij de uitvoering
   van de overeenkomst zijn betrokken.
20.4  Leverancier vrijwaart opdrachtgever voor 
  aanspraken van derden op vergoeding van  
  schade op grond van aansprakelijkheid als  
  bedoeld in de vorige twee leden en zal op

  eerste verzoek van opdrachtgever een   
  schikking treffen met die derden, dan wel  
  zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk  
  met opdrachtgever – één en ander ter be-  
  oordeling door opdrachtgever – verweren
   tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
20.5  Voor de toepassing van dit artikel worden
   personeel en medewerkers van opdracht-
  gever als derden aangemerkt.
20.6  Leverancier zal zich tegen de aansprakelijk-
  heid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
   verzekeren en verleent opdrachtgever des-
   gewenst inzage in de polis.

Artikel 21 Verzekering
21.1  Leverancier is verplicht de financiële gevol-
  gen van zijn aansprakelijkheid te verzeke-
  ren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of
   afwenteling op al dan niet eerder gesloten
  verzekeringen, waaronder aansprakelijk-
  heidsverzekeringen van andere partijen al
   dan niet bekend aan opdrachtgever.
  Verzekeringen van zijn aansprakelijkheid
   laten onverlet de aansprakelijkheid van de
   leverancier op grond van de overeenkomst
   of de wet.
21.2  Onder de in lid 1 bedoelde verzekerings-
   plicht valt in ieder geval verzekering voor
   product- en dienstaansprakelijkheden ook
   na levering, steeds met inbegrip van aan-
  sprakelijkheid voor enige veroorzaking door
   brand en/of explosie. Voorts zal de leveran-
  cier in elk geval alle goederen, die hij van  
  de opdrachtgever heeft of zal ontvangen,  
  verzekeren tegen schade van welke aard 
  dan ook, toegebracht gedurende de periode
   dat de goederen zich onder de hoede van  
  de leverancier bevinden.
21.3  Indien de leverancier al dan niet in de hoe-
   danigheid van producent optreedt, dient
   zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk
   geval ook onverkort zijn aansprakelijkheid
   jegens uiteindelijke afnemers van zijn pro-
   duct na oplevering te omvatten. Het voor-
  gaande geldt ongeacht op welke plaats
  deze afnemers in een keten van doorleve-
  ringen aan de opdrachtgever of aan derden
   fungeren en ongeacht jegens wie deze af-
   nemers aansprakelijk zouden kunnen zijn.
21.4  Bij levering van zaken respectievelijk inzet
   van motorrijtuigen en ander rollend materi-
  eel dient de leverancier aansprakelijkheid
  voor schade jegens de opdrachtgever en/of
   derden, waarvoor een verzekeringsplicht  
  bestaat op grond van de wet aansprakelijk-
  heidsverzekeringen motorrijtuigen en/of de  
  wet autovervoer personen, te verzekeren.
21.5  Op eerste verzoek van de opdrachtgever is
   de leverancier verplicht kopieën van de ver- 
  zekeringspolissen van de verzekeringsmaat-
  schappij aan de opdrachtgever ter beschik-
  king te stellen, alsmede afschriften van de
   correspondentie in verband met premiebe-
  talingen. Ingeval de leverancier tekort
  10-2019 - onder voorbehoud van wijzigin-
  gen. schiet in de nakoming van zijn verzeke-
  ringsverplichtingen, is de opdrachtgever ge-
   rechtigd deze verplichtingen namens en
   voor rekening van de leverancier na te   
  komen.
21.6  Onverminderd aansprakelijkheden van de  
  leverancier uit hoofde van de overeenkomst 
  of de wet, dient de leverancier voornoemde 
  aansprakelijkheden te verzekeren tot een  
  dekkend bedrag, bij gebreke waarvan ten-  
  minste een bedrag van € 500.000,-- per



   schadegeval geldt. de verzekering dient te
  worden afgesloten bij verzekeraars onder
   toezicht van de verzekeringskamer te Apel-
  doorn.

Artikel 22 Intellectuele en industriële 
eigendomsrechten
22.1  De intellectuele eigendomsrechten, waar-
  onder auteursrechten, merkenrechten, mo-
   dellenrechten en octrooirechten, die rusten
  op bescheiden, tekeningen, modellen etc.,
   die door de opdrachtgever aan de leveran-
  cier zijn verstrekt, komen uitsluitend aan de
   opdrachtgever toe.
22.2  Leverancier staat in voor het vrije en onge-
  stoorde gebruik door opdrachtgever van de
   geleverde zaken. hij vrijwaart opdrachtge-
  ver tegen de financiële gevolgen van aan-
  spraken van derden wegens inbreuk op hun
   intellectuele en industriële eigendoms-
  rechten.
22.3 Leverancier is gerechtigd de informatie wel-
   ke verstrekt is door opdrachtgever te gebr-  
  uiken, echter uitsluitend in verband met de 
  overeenkomst. deze informatie is en blijft  
  eigendom van opdrachtgever.

Artikel 23 Risico- en eigendomsovergang
23.1  De volledige en onbezwaarde eigendom van
   en het risico voor de zaken zullen bij afle-
  vering of montage en goedkeuring ex artikel 
  10 op opdrachtgever overgaan. Onder af-
   levering wordt hier verstaan dat er feitelijk
   gelost is en voor ontvangst is getekend. op-
   drachtgever aanvaardt generlei eigendoms-
  voorbehoud.
23.2  Als leverancier op verzoek van opdrachtge-
  ver de verzending uitstelt, zal de eigendom
   van de zaken op opdrachtgever overgaan
   op de datum die daartoe nader tussen op- 
  drachtgever en leverancier wordt overeen-
  gekomen. leverancier is in zulk een geval
   gehouden vanaf die datum de zaken als  
  kenbaar eigendom van opdrachtgever af-
   zonderlijk op te slaan. De zaken zullen niet- 
  temin alsdan voor risico van leverancier als
   houder van de zaken blijven, totdat de za-
  ken bij opdrachtgever zijn afgeleverd op de
   overeengekomen plaats of plaatsen.
23.3  Leverancier zal de uitvoering van haar ver-
  plichtingen uit de overeenkomst noch ge-
  heel, noch gedeeltelijk aan derden uit-
   besteden zonder voorafgaande schriftelijke
   toestemming van opdrachtgever.
23.4  Opdrachtgever heeft het recht aan de toe-
   stemming voorwaarden te verbinden.
23.5  In spoedeisende gevallen en daarnaast in-
   dien na overleg met leverancier redelijker-
  wijs moet worden aangenomen dat deze
  niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn 
  verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q.
   zal nakomen, is opdrachtgever bevoegd te
   verlangen dat leverancier uitvoering van de
   overeenkomst voor eigen rekening en risico
   geheel of gedeeltelijk aan derden uitbe-
  steedt. Een en ander ontslaat leverancier  
  niet van zijn verplichtingen uit de overeen-
  komst. Opdrachtgever is naar eigen keuze
   eveneens bevoegd de verplichtingen van
  leverancier voor rekening en risico van le- 
  verancier zelf uit te voeren of door derden
   uit te laten voeren.

Artikel 24 Vertrouwelijkheid
24.1  Leverancier garandeert de geheimhouding  
  tegenover derden van alle bedrijfsinfor-

  matie bijvoorbeeld inzake bedrijfsmiddelen,
  bedrijfsvoering en andere gegevens afkom-
  stig van opdrachtgever, die op enigerlei wij-
  ze te harer kennis is gekomen of gebracht.
24.2  Het is leverancier niet toegestaan op de
   overeenkomst betrekking hebbende be-
  drijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan
   derden ter inzage te geven anders dan
   noodzakelijk in het kader van de uitvoering
   van de overeenkomst en na schriftelijke  
  goedkeuring van opdrachtgever.
24.3  Alle door opdrachtgever aan leverancier in
   het kader van de overeenkomst ter beschik-
  king gestelde gegevens, documenten en 
  overige bedrijfsinformatie blijven te allen
   tijde eigendom van opdrachtgever en die-
  nen op eerste verzoek van opdrachtgever of
   uiterlijk bij levering te worden geretour-
  neerd.
24.4  Leverancier zal de in dit artikel genoemde
   verplichtingen tevens opleggen aan perso-
  neel en derden die door leverancier bij de
   uitvoering van de overeenkomst zijn be-
  trokken.
24.5  Opdrachtgever heeft het recht in voorko-
  mende gevallen personeel van leverancier
   en derden die door leverancier bij de uit-
   voering van de overeenkomst zijn betrok-
  ken, geheimhoudingsverklaringen te laten
   ondertekenen.
24.6  Bij overtreding van het in de voorgaande
   leden bepaalde zal leverancier een direct
   opeisbare boete van € 10.000,-- per schen-
   ding verbeuren, zulks onverminderd het  
  recht van opdrachtgever aanspraak te ma-
  ken op een volledige vergoeding van de   
  door hem geleden schade.

Artikel 25 Orde, veiligheid en milieu
25.1  Leverancier en diens werknemers respec-
  tievelijk de derden waarvan leverancier zich
   bedient, zijn gehouden bij de uitvoering van
  de overeenkomst van overheidswege vast- 
  gestelde veiligheids- en milieuvoorschriften
   in acht te nemen en zich overigens te voe-
  gen naar de op de plaats van levering of 
  uitvoering geldende reglementen, instruc-
  ties en aanwijzingen met betrekking tot
   orde, veiligheid, milieu en controle.
25.2  Leverancier en diens werknemers respec-
  tievelijk de derden waarvan de leverancier
   zich bedient zijn gehouden de instructies
   en/of aanwijzingen met betrekking tot orde,
  veiligheid, milieu en controle zijdens de op-
   drachtgever en/of door deze daartoe aan-
  gewezen personen op de plaats van leve-
   ring of uitvoering op te volgen, indien de
   omstandigheden zulks vergen.

Artikel 26 Veiligheidsvoorschriften bij 
opdrachten aan (onder) aannemers
26.1  De leverancier dient de opdrachtgever te  
  verzekeren dat zijn werknemers en onder-
  aannemers zich ten volle bewust zijn van,  
  en zullen werken volgens de geldende ge-
   zondheids- en veiligheidswetgeving en
   voorschriften, alsook volgens de instructies
   van de opdrachtgever en het ehs-charter
   van vandaglas een kopie van dit ehs-char-
  ter van vandaglas wordt op eerste verzoek  
  kosteloos toegezonden.
26.2  De opdrachtgever behoudt zich het recht  
  toe om de gezondheids- en veiligheidsvoor-
  zieningen van de leverancier en van alle  
  onderaannemers te controleren. Vertegen-
  woordigers van de opdrachtgever zullen te

   allen tijde vrije toegang krijgen tot de infra-
  structuur ten einde deze controletaak te  
  kunnen uitvoeren. Indien deze gezondheid-
  sen veiligheidsinrichtingen en/of genomen
   maatregelen overeenstemmen met de hier-
   boven vermelde wetgeving en voorschriften,
   zal de opdrachtgever de kosten en uitgaven
   dragen voor deze controle. Indien ze echter
   niet aan de wetgeving of voorschriften vol-
  doen, zullen de kosten en uitgaven van de-
  ze controles door de leverancier gedragen  
  worden. Een en ander ter vrije beoordeling
   van de opdrachtgever.
26.3  Indien de leverancier en/of zijn onderaan-
  nemers er niet in slagen om te voldoen aan
   bovenstaande bepalingen en/ of hieraan
   ook niet onmiddellijk voldoen dan heeft de
  opdrachtgever het recht om alle verschul-
  digde betalingen stop te zetten en/of om
   het contract gedeeltelijk of volledig te   
  beëindigen. De opdrachtgever is gerechtigd
   een dergelijk wanpresteren als contract-
  breuk te beschouwen en zal verder ontsla-
  gen worden van de verplichting om ongele-
  verde diensten of goederen te moeten af-
  nemen. In geval van dergelijke contract-
  breuk behoudt de opdrachtgever uitdrukke-
  lijk al zijn rechten en rechtsmiddelen voor
   voorzien in de wet. Geen enkele actie door
   de opdrachtgever kan worden beschouwd  
  als een verklaring van afstand van zulk
   recht of rechtsmiddel.

Artikel 27 Verantwoordelijke ontwikkeling
27.1  De leverancier is bekend met het feit, dat
   vandaglas het wereldpact van de verenigde
   naties ondersteunt en dienovereenkomstig
  een verantwoord inkoopbeleid toepast welk
  integraal onderdeel uitmaakt van het beleid
   van Vandaglas
27.2  Vandaglas verwacht met name van zijn le-
  veranciers:
 a.  Dat zij zo veel mogelijk deelnemen aan de
   ontwikkeling van het land waarin zij 
  werken.
 b.  Dat zij voldoen aan de wettelijke regels en
   voorschriften welke van toepassing zijn in
   de landen waar ze actief zijn, alsmede aan
   de normen van de internationale arbeids-
  organisatie met betrekking tot de rechten
   van werknemers, met name op het gebied
   van sociale zekerheid, werktijden, voor-
  waarden en vergoedingen; zich weerhouden
   gebruik te maken van gedwongen of ver-
  plichte arbeid of kinderarbeid, zowel op di-
   recte als op indirecte wijze, alsmede in ge-
   val van bemiddeling door onderaannemers.
 c.  Dat zij de best mogelijke voorwaarden voor
   gezondheid en veiligheid op het werk ga-
   randeren en voor hun eigen werkzaamhe-
  den een beleid toepassen om risico’s met
  betrekking tot gezondheid en veiligheid te
   erkennen en te vermijden; dat zij Vandaglas
   zullen informeren over alle gevaren en ri-
   sico’s met betrekking tot hun producten en
  werkzaamheden op de vestigingen van
   vandaglas; dat zij ervoor zorgen de milieu 
  risico’s voor zowel het productieproces   
  als voor de producten welke zij gebruiken
  zowel tijdens hun activiteiten als bij hun
   werkzaamheden op de vestigingen van
   vandaglas zoveel mogelijk te beperken
   voor de gehele levenscyclus van hun ge-
   leverde producten.
 d.  Dat zij hun activiteiten in strikte overeen-
  stemming met de toepasselijke nationale



  en internationale wettelijke normen uit-
   oefenen.
 e.  Dat ingeval van levering van hout
  (achtige)producten wordt voldaan aan
   alle voorwaarden van de Europese Flegt
  verordening (forest law enforcement,   
  governance and trade regulation, EU no
   995/2010) en het toepasselijke houtbe-
  leid (Timberpolicy) van Vandaglas
27.3  De aanpak en de verwachtingen van   
  Vandaglas ten aanzien van zijn le-
   veranciers zijn geformaliseerd in het
  aanhangsel “Leveranciershandvest”. 
  De leverancier verklaart dat hij dit hand-
   vest heeft gelezen en deze principes zal
   naleven. Dientengevolge, verbindt de le-
   verancier zich ertoe dat vandaglas audits
   mag en kan uitvoeren om de naleving
  van het handvest te controleren. 

Artikel 28 Opzegging en ontbinding
28.1  Opdrachtgever heeft te allen tijde de
   bevoegdheid de overeenkomst tussen-
  tijds op te zeggen door middel van een
  schriftelijke mededeling aan leverancier, 
  mits dit met opgave van redenen ge-
  schiedt. Onmiddellijk na ontvangst van
   de schriftelijke mededeling staakt leve-
  rancier de uitvoering van de overeen-
  komst. Opdrachtgever en leverancier zul-
  len overleg plegen over de gevolgen van
   een zodanige opzegging.
28.2  In de navolgende gevallen is de leveran-
  cier van rechtswege in verzuim en is op-
   drachtgever gerechtigd, zonder dat enige
  ingebrekestelling of rechterlijke tussen-
  komst vereist is, de overeenkomst geheel
   of gedeeltelijk ontbonden te verklaren,
  zulks onverminderd zijn recht tot schade-
  vergoeding:
 a.  Indien de leverancier een of meer van
   zijn contractuele verplichtingen na inge-
  brekestelling niet of niet tijdig nakomt;
 b.  Indien de leverancier zijn faillissement of
   surseance van betaling aanvraagt, dan
   wel krachtens wetsbepaling onder cura-
  tele wordt gesteld;
 c.  Indien de leverancier failliet wordt ver-
   klaard, of surseance van betaling ver-
  krijgt, of opdrachtgever goede gronden
  heeft om aan te nemen dat dit op korte
   termijn zal geschieden;
 d.  Indien een of meer van de goederen van  
  de leverancier onder bewind worden 
  gesteld;
 e.  Indien de leverancier (een onderdeel   
  van) zijn onderneming of de zeggenschap
   daarover geheel of gedeeltelijk over-
  draagt, zijn onderneming geheel of ge-
   deeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er
   anderszins sprake is van staking van de
   bedrijfsuitoefening;
 f.  Indien op de goederen of een gedeelte
   van de goederen van de leverancier, con-
   servatoir of executoriaal beslag wordt
  gelegd;
28.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige  
  lid heeft de opdrachtgever het recht om  
  naast de ontbinding een schadevergoeding
   te vorderen.
28.4  Indien opdrachtgever gebruik maakt van
   het in de voorafgaande leden bedoelde
   recht, wordt de leverancier schriftelijk in
   kennis gesteld van de ontbinding van de
   overeenkomst en de reden daarvan.
28.5  Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft de op-

   drachtgever, onverminderd zijn recht op 
  vergoeding van schade en kosten het recht  
  te zijner keuze:
 a.  De reeds geleverde, maar niet (meer) te   
  gebruiken goederen voor rekening van de
   leverancier terug te sturen en de voor
  deze goederen reeds gedane betalingen te-
   rug te vorderen danwel te verrekenen. De
   leverancier is verplicht de ter zake van de
   overeenkomst gedane betalingen, onder
   aftrek van de waarde van de door de op-
  drachtgever behouden goederen, onver-
  wijld aan de opdrachtgever te restitueren;
 b.  De alsnog ter levering aangeboden goede-
  ren te weigeren, zonder daardoor in   
  (schuldeisers)verzuim te geraken;
 c.  De overeenkomst zelf of door een derde te
   laten voltooien, eventueel na een schrifte-
  lijke kennisgeving, met gebruikmaking van
   de reeds door de leverancier geleverde za-
   ken en de door de leverancier gebruikte
   materialen en dergelijke al dan niet tegen  
  een achteraf overeen te komen redelijke
   vergoeding.

Artikel 29 Opschortingsrechten en 
compensatie / verrekening
29.1  De leverancier verklaart afstand te doen
   van zijn rechten om zijn verplichtingen in-
   gevolge de overeenkomst op te schorten,
  indien en voor zover door de uitoefening
   van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoe-
  ring van de opdracht, waarvoor de leverin-
  gen bestemd zijn, vertraagd worden.
29.2  De opdrachtgever is gerechtigd zijn beta-
  lingsverplichtingen op te schorten indien
   de leverancier tekort schiet, dan wel te kort
  dreigt te schieten in de nakoming van zijn
   verplichtingen op grond van de overeen-
  komst of de wet, ongeacht of deze tekortko-
  ming aan de leverancier toerekenbaar is.
29.3  Indien de opdrachtgever op grond van de  
  hem op dat moment bekende zijnde om
  standigheden in redelijkheid heeft ge-
  meend zijn verplichtingen te mogen op-
  schorten, is de opdrachtgever niet verplicht
   tot enige schadevergoeding aan de leveran-
  cier indien achteraf bekend mocht worden
   dat het beroep van de opdrachtgever op
   zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is
  geweest.
29.4  De opdrachtgever is gerechtigd tot compen-
  satie c.q. verrekening van de in verband
   met de overeenkomst verschuldigde of te
  vorderen bedragen, met die welke hijzelf
   van de leverancier te vorderen heeft of aan
   de leverancier verschuldigd is.

Artikel 30 Cessie en verpanding vordering
  Zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
  ming van de opdrachtgever is het de leve-
  rancier niet toegestaan vorderingen die hij
   ingeval van overeenkomst met de op-
  drachtgever heeft of zal verkrijgen aan
   derden te cederen te verpanden of anders-
  zins te bezwaren of over te dragen.

Artikel 31 Conversie
  De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een
   beding dat in deze algemene inkoopvoor-
  waarden tast de geldigheid van de overige
   bedingen niet aan. Indien een beding hier-
   uit (ver)nietig(baar) wordt geacht, zal tus-
  sen partijen een beding overeengekomen
   worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en
  de strekking van het oorspronkelijke beding

   in acht wordt genomen.

Artikel 32 Geschillen en toepasselijk recht
32.1  Op de tussen opdrachtgever en leverancier
   gesloten overeenkomst en daaruit voort-
  vloeiende geschillen is uitsluitend
  nederlands recht van toepassing. Toepas-
  selijkheid van buitenlandse wetgeving en
   van het weens koopverdrag wordt uitdruk-
  kelijk uitgesloten.
32.2  Geschillen tussen partijen, daaronder be-
   grepen die welke slechts door één der par-
   tijen als zodanig worden beschouwd, zul-
   len zoveel mogelijk door middel van goed  
  overleg tot een oplossing worden gebracht.
   Indien partijen niet tot een oplossing gera-
  ken, zullen de geschillen worden berecht  
  door de bevoegde rechter van de Recht-  
  bank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op  
  17 oktober 2019 gedeponeerd ter griffie bij 
  de Rechtbank te Midden-Nederland, loca 
  tie Utrecht onder het depotnummer:   
  19-238. Een exemplaar van de algemene  
  inkoopvoorwaarden wordt op u eerste
  daartoe strekkende verzoek kosteloos
  toegezonden. Deze algemene inkoopvoor- 
  waarden zijn eveneens te vinden op de   
  website van Vandaglas.com.
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