Algemene Inkoopvoorwaarden van de R.E.T. N.V. gevestigd te Rotterdam
Algemeen
Artikel 1 - toepasselijkheid algemene Inkoopvoorwaarden.
1.1

De R.E.T. N.V. verzoekt de wederpartij onder opgave van een programma van
eisen, alsmede onder toepasselijkverklaring van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, haar een offerte te doen voor de door de wederpartij te
leveren goederen en/of diensten.

1.2

De uitgebrachte offerte wordt gedurende dertig dagen gestand gedaan of
zoveel langer als in de aanvraag om offerte is bedongen. Door een offerte uit
te brengen, verklaart de wederpartij zich te verenigen met de toepasselijkheid
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onder afstandsdoening van eventuele
eigen leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3

De overeenkomst komt tot stand, indien door de R.E.T. N.V. een order
overeenkomstig de offerte wordt geplaatst, op de datum waarop de order de
wederpartij heeft bereikt. De order wordt door de wederpartij aan de R.E.T.
N.V. schriftelijk bevestigd binnen een termijn van veertien dagen.

1.4

Indien de order van de offerte afwijkt, komt de overeenkomst op basis van de
order tot stand op de datum waarop de order de wederpartij heeft bereikt,
doch in ieder geval op de veertiende dag na de datum van verzending van de
order door de R.E.T. N.V., tenzij de wederpartij voordien schriftelijk heeft
bericht dat de order niet wordt aanvaard. Ook indien de overeenkomst op of
na de in de vorige zin genoemde termijn tot stand is gekomen, dient dat
schriftelijk aan de R.E.T. N.V. te worden bevestigd.

Artikel 2 - wijzigingen.
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen
de R.E.T. N.V. en de wederpartij zijn overeengekomen.
Artikel 3 - duur, opschortende voorwaarde en opzegging van de overeenkomst.
3.1

De overeenkomst is tenzij uit de aard der overeenkomst anders blijkt of anders
is bepaald, aangegaan voor één jaar en eindigt mitsdien van rechtswege na
verloop van die periode.

3.2

Indien de overeenkomst is gesloten middels een zogenaamde jaarorder c.q.
jaaropdracht is hij aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
telkenmale een afroeporder of deelopdracht wordt verstrekt, die de inhoud van
de overeenkomst bepaalt.
Een jaaropdracht/order vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.

Wordt een jaaropdracht/order na 1 januari verstrekt dan heeft deze een
looptijd t/m 31 december van het kalenderjaar waarin de opdracht/order is
verstrekt.
3.3

Ingeval de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode langer dan
één jaar dient de wederpartij uiterlijk drie maanden vóór het einde van de
overeengekomen periode schriftelijk met de R.E.T. N.V. in overleg te treden
omtrent een eventuele verlenging van de overeenkomst onder dan nader
overeen te komen voorwaarden. Indien er geen overleg plaatsvindt of het
overleg binnen drie maanden niet leidt tot overeenstemming tussen partijen,
eindigt de overeenkomst van rechtswege na verloop van die periode.

3.4

Ingeval de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben partijen
het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden en onder opgave van redenen bij aangetekend schrijven te
beëindigen.

Zaken
Artikel 4 - verpakking en verzending.
4.1.

De zaken dienen op deugdelijke wijze te zijn verpakt en beveiligd, zodat zij
hun bestemming in goede staat bereiken. De wederpartij draagt zorg voor een
gebruikelijke transportverzekering.

4.2

De zaken zullen door de wederpartij worden bezorgd,danwel ter bezorging
worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als
in de order is bepaald.

4.3

Eventuele R.E.T. N.V. retourzending van leenemballage geschiedt voor
rekening en risico van de wederpartij naar een door hem op te geven plaats.
De R.E.T. N.V. wordt dan, tot de hoogte van het bedrag dat voor de emballage
in rekening is gebracht, volledig gecrediteerd.

Artikel 5 - schade of verlies i.v.m. vervoer.
De wederpartij zal de zaken die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het
vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de R.E.T. N.V. daarvan
schriftelijk bericht zendt aan de wederpartij binnen twee weken na aflevering.
Artikel 6 - eigendomsovergang en risico.
De eigendom van en het risico voor de zaken gaan op de R.E.T. N.V. over na
aflevering.
Artikel 7 - keuring.
7.1

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de in de order geformuleerde
kwaliteitseisen, die uit afgegeven documentatie blijken en/of indien geen eisen

zijn gegeven de zaken niet voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en kwaliteit, worden deze door de
R.E.T. N.V. afgekeurd van welke afkeuring de R.E.T. N.V. de wederpartij
onverwijld schriftelijk in kennis stelt.
7.2

Dan heeft de R.E.T. N.V. het recht, in geval nakoming voor de wederpartij nog
mogelijk is en de te leveren prestatie voor de R.E.T. N.V. nog van belang is,
de wederpartij ingebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen zijn
verplichtingen alsnog na te komen, Kan de wederpartij binnen de
bovengenoemde termijn niet alsnog nakomen of is het voor de wederpartij
onmogelijk om nog na te komen, dan is de R.E.T. N.V. gerechtigd, zonder
voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3

Ingeval van niet- behoorlijke levering zal elk in rekening gebracht bedrag dat
betrekking heeft op de afgekeurde zaken en eventueel door de R.E.T. N.V. is
betaald, door de wederpartij worden gecrediteerd, respectievelijk terugbetaald.

7.4

De wederpartij is gebonden alle door de R.E.T. N.V. geleden schade, als
gevolg van de niet-behoorlijke levering, te vergoeden.

7.5

De R.E.T. N.V. heeft het recht na ontbinding de zaken zo spoedig mogelijk
voor rekening en risico van de wederpartij terug te zenden naar een door de
wederpartij op te geven plaats. Door deze teruglevering gaan de eigendom en
het risico van de reeds geleverde zaken weer op de wederpartij over.

Artikel 8 - garantie.
8.1

De wederpartij blijft, onverminderd het in het gewone recht bepaalde omtrent
gebreken, aansprakelijk voor herstel danwel vervanging van alle door hem
geleverde zaken, die binnen tenminste 12 maanden na levering fouten of
gebreken vertonen buiten de schuld van de R.E.T. N.V.

8.2

Indien naar de mening van de R.E.T. N.V. daartoe gronden aanwezig zijn,
dient creditering plaats te vinden en kan de R.E.T. N.V. compensatie
toepassen.

8.3

Alle aan het herstel of de vervanging verbonden kosten zijn voor rekening van
de wederpartij.
De wederpartij garandeert dat geen asbest is verwerkt of opgenomen in de te
leveren zaken.

Artikel 9 - prijs en betaling.
9.1

De prijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de
zaken alsmede gespecificeerd alle kosten en rechten als transportkosten,
verzekering, invoerrechten, accijnzen en emballage (uitgezonderd
leenemballage). De verschuldigde omzetbelasting wordt in percentage en
bedrag afzonderlijk op de factuur vermeld.

9.2

De R.E.T. N.V. is bevoegd op de door haar verschuldigde prijs de door de
wederpartij op grond van de artikelen 4, 7, 8 en 18 verschuldigde bedragen in
mindering te brengen.

9.3

De R.E.T. N.V. is verplicht de prijs - eventueel verminderd ingevolge het in het
vorige lid bepaalde - aan de wederpartij te betalen op het tijdstip of de
tijdstippen die in de order zijn vastgelegd of indien de levering is uitgesteld
binnen dezelfde termijn(en) na de datum waarop de zaken zijn afgeleverd.

9.4

Ingeval de wederpartij aan- en/of vooruitbetalingen wenst, is de R.E.T. N.V.
gerechtigd in door haar gewenste vormen en omvang bepaalde zekerheden
en kortingen van de wederpartij te verlangen.

Artikel 10 - wettelijke vereisten.
De wederpartij staat borg voor het in alle opzichten voldoen aan alle ter zake
toepasselijke eisen, die van overheidswege in regels, voorschriften en/of
wetten aan de te leveren zaken worden gesteld.
Artikel 11 - inbreuken rechten derden.
De wederpartij staat ervoor in dat het geleverde geen inbreuk maakt op
rechten van industriële en/of intellectuele eigendom van derden; de
wederpartij vrijwaart de R.E.T. N.V. tegen aanspraken van derden te dezer
zake en vergoedt de RET-NV alle kosten, schaden en belangen die het gevolg
zijn van zodanige inbreuk.
Diensten
Artikel 12 - uitvoering van werkzaamheden.
12.1 De wederpartij ziet erop toe dat de opgedragen werkzaamheden ongestoord
voortgang vinden en overeenkomstig de order worden uitgevoerd. Hij draagt
er zorg voor dat die voortgang niet door ziekte, vakantie of ander absenteïsme
van personeel wordt onderbroken.
Hij neemt in voorkomende gevallen onverwijld de nodige maatregelen tot het
inzetten van vervangend personeel.
12.2 Alle verlichtingen en lasten betreffende het personeel zijn voor rekening van
de wederpartij. Indien de verleggingsregeling Omzetbelasting en/of de Wet
Ketenaansprakelijkheid van toepassing zijn, wordt verwezen naar de daarvoor
toepasselijke regelingen.
Artikel 13 - personeel.

13.1 De wederpartij zal voor de uitvoering van de werkzaamheden betrouwbaar en
bekwaam personeel inzetten. Hij zal desgevraagd naam, Burger Service
Nummer, voornaam, geboortedatum en huisadres van elke te werk te stellen
medewerk(st)er schriftelijk aan de R.E.T. N.V. opgeven,voordat tot
tewerkstelling wordt overgegaan. Elke mutatie in het tewerkgestelde personeel
zal dan onmiddellijk schriftelijk bij de R.E.T. N.V. worden gemeld.
13.2 Desgevraagd zal de wederpartij zijn personeel voorzien van een
legitimatiebewijs dat kan worden gewaarmerkt door of vanwege de R.E.T. N.V.
13.3 Indien de wederpartij een werkleider(ster) heeft aangewezen, belast met het
toezicht op zijn personeel, zal de naam van deze werkleider(ster) schriftelijk
aan de R.E.T. N.V. worden meegedeeld.
13.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat zijn personeel zich ter plaatse gedraagt
naar de regels door of namens de R.E.T. N.V. gesteld.
13.5 Indien hiertoe naar het oordeel van of namens de R.E.T. N.V. aanleiding
bestaat kan deze mondeling aan de wederpartij c.q. zijn werkleider(ster)
verwijdering en/of vervanging van een door de wederpartij tewerkgestelde
medewerk(st)er eisen. De wederpartij zal aan een dergelijk verzoek
onmiddellijk gevolg geven.
13.6 De R.E.T. N.V. draagt er zorg voor dat het personeel van de wederpartij op de
werkroosters, montageplannen of uitvoeringsschema’s aangegeven tijden
toegang heeft tot de gebouwen en/of ruimtes waarin de werkzaamheden
dienen te worden verricht.
Artikel 14 - werkrooster e.d.
14.1 Voordat de werkzaamheden aanvangen moet de wederpartij desgevraagd een
werkrooster, montageplan, en/of uitvoeringsschema e.d. bij de R.E.T. N.V.
hebben ingediend; de bescheiden worden door de wederpartij zodanig
opgemaakt dat nauwkeurig kan worden vastgesteld welke werkzaamheden
volgens de order behoren te worden verricht en wanneer deze zullen worden
verricht. Het werkrooster, montageplan of uitvoeringschema dient onder meer
te vermelden: de nummering en bestemming van de gebouwen en/of ruimtes,
de aard van de te verrichten werkzaamheden, de zaken waaraan de
werkzaamheden worden verricht, alsmede de dag c.q. de periode van
uitvoering van die werkzaamheden en door welke personen die
werkzaamheden zullen worden verricht.
14.2 Een werkrooster, montageplan, uitvoeringsschema of wijzigingen daarvan is
pas geldig nadat deze door of namens de R.E.T. N.V. zijn goedgekeurd.
Artikel 15 - hulpmiddelen.
De wederpartij is verplicht bij de uitvoering van de werkzaamheden middelen,
gereedschappen, apparatuur, machines en dergelijke te gebruiken van goede
kwaliteit, een en ander ten genoegen van de R.E.T. N.V.

Artikel 16 - keuring.
16.1 Indien de geleverde diensten niet voldoen aan de in de order geformuleerde
kwaliteitseisen of, indien geen eisen zijn gegeven, niet voldoen aan de
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en kwaliteit
en/of de werkzaamheden niet worden verricht conform het goedgekeurde
werkrooster, montageplan of uitvoeringsschema, geeft de R.E.T. N.V. de
wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk bericht.
16.2 Dan heeft de wederpartij de verplichting de diensten alsnog uit te voeren
conform de in lid 1 bedoelde kwaliteitseisen en/of de werkzaamheden te
verrichten overeenkomstig het goedgekeurde werkrooster e.d. binnen een
door de R.E.T. N.V. te stellen termijn.
16.3 De daarmee gemoeide extra kosten worden niet aan de R.E.T. N.V. in
rekening gebracht.
16.4 Indien de wederpartij in gebreke blijft aan het bepaalde in artikel 16 lid 2 te
voldoen en/of herhaaldelijk overeenkomstig artikel 16 lid 1 schriftelijk is bericht
zodanig dat handhaving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de R.E.T.
N.V. kan worden gevergd, heeft de R.E.T. N.V. het recht de overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen.
16.5 Dan is de wederpartij gebonden alle door de R.E.T. N.V. geleden schade als
gevolg van de niet behoorlijke levering te vergoeden.
Artikel 17 - prijs en betaling.
17.1 De prijs wordt, tenzij het tegendeel is overeengekomen, uitgedrukt in een vast
(uur)bedrag en omvat mede gespecificeerd de kosten voor middelen,
gereedschappen, machines e.d. De verschuldigde omzetbelasting wordt in
percentage en bedrag afzonderlijk op de factuur vermeld.
17.2 De wederpartij zal maandfacturen, geadresseerd en gespecificeerd op de door
de R.E.T. N.V. verlangde wijze na verloop van die maand inzenden.
17.3 Betaling zal plaatsvinden door de R.E.T. N.V. binnen 30 dagen nadat de
factuur bij de R.E.T. N.V. is ontvangen.
Indien de wederpartij een bericht heeft ontvangen als bedoeld in artikel 16.1 is
de R.E.T. N.V. bevoegd de betaling overeenkomstig de op grond van artikel
16.2 gestelde termijn op te schorten.
Slotbepalingen
Artikel 18 - levering.

18.1 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstijd(en), heeft de R.E.T.
N.V. het recht, zonder dat daaraan enige ingebrekestelling behoeft vooraf te
gaan, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst terstond geheel of
gedeeltelijk te beëindigen.
18.2 In dat geval zal de wederpartij gebonden zijn alle door de R.E.T. N.V. geleden
schade, als gevolg van de niet-tijdige levering, te vergoeden.
Artikel 19 - aansprakelijkheid voor schade.
19.1 De wederpartij is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouwen, inventaris, machines, apparatuur, personen of
eigendommen van personen wordt toegebracht en te wijten is aan opzet,
schuld, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
wederpartij, zijn personeel of zijn onderaannemers) en zijn (hun) personeel of
een gevolg is van de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte
hulpmiddelen en vrijwaart de R.E.T. N.V. tegen aanspraken tot vergoeding van
kosten en schade.
19.2 De wederpartij sluit ter dekking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid
een aansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag per gebeurtenis als door de
R.E.T. N.V. aangegeven. Desgevraagd geeft de wederpartij aan de R.E.T.
N.V. inzage van de polis van de gesloten verzekering en toont hij de hierop
betrekking hebbende betalingswijzen.
Artikel 20 - ontbinding.
Indien de wederpartij mocht komen te verkeren in staat van faillissement of
surséance van betaling dan heeft de R.E.T. N.V. het recht de wederpartij aan
te zeggen dat zij de overeenkomst onmiddellijk tussentijds zonder rechterlijke
tussenkomst doet eindigen.

Artikel 21 - inschakeling derden.
21.1 Het is de wederpartij slechts na schriftelijke toestemming van de R.E.T. N.V.
toegestaan de order of enig deel ervan aan derden uit te besteden. Ook na
toestemming blijft de wederpartij volledig aansprakelijk voor de verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst.
21.2 Wederpartij vrijwaart de R.E.T. N.V. tegen aanspraken van derden te dezer
zaken en vergoedt alle kosten en schade die het gevolg daarvan kunnen zijn.
Artikel 22 - bevoegde rechter.
Alle geschillen, die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst of van eventuele nadere overeenkomsten, zullen worden
gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 23 - eigendommen R.E.T. N.V.
Alle voor de uitvoering van de order door de R.E.T. N.V. ter beschikking
gestelde goederen, modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen
zullen door de wederpartij in goede staat worden gehouden en tegen alle
risico's worden verzekerd. Aanwending anders dan ten behoeve van de R.E.T.
N.V.-opdracht is niet toegestaan.
Artikel 24 - geheimhouding.
1

De wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle
bedrijfsinformatie afkomstig van de R.E.T N.V. die op enigerlei wijze ter zijner
kennis is gekomen of gebracht.

2

De onder deze voorwaarden vallende overeenkomst of aanbieding zal door de
wederpartij niet voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Artikel 25 - toepasselijk recht.
De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands Recht.

