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Inkoopvoorwaarden van Heiploeg International B.V., statutair gevestigd te Zoutkamp,
kantoorhoudende aan de Panserweg 14 te Zoutkamp (hierna: "Heiploeg") zoals
gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Nederland. Inschrijving van de onderneming bij de
Kamer van Koophandel voor Groningen, nr. 59778660.
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Toepasselijkheid
Deze inkoopvoorwaarden van Heiploeg maken deel uit van en zijn van toepassing
op alle offertes en/of overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen waarbij Heiploeg zaken koopt van en geleverd krijgt door diens
Verkoper. Indien Heiploeg in voorkomend geval niet verlangt dat deze
voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Heiploeg het recht
zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wèl de strikte
naleving van deze voorwaarden te verlangen. In het geval deze voorwaarden ook
worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse
tekst bij verschillen steeds beslissend.
Onder Verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon,
rechtspersoon of andere entiteit waarmee Heiploeg als koper een overeenkomst
heeft gesloten, dan wel wenst te sluiten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Verkoper kan geen beroep doen op
afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met Heiploeg werden
overeengekomen. Heiploeg wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de
eventuele door Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle door Heiploeg gedane aanvragen, bestellingen en/of aanbiedingen in welke
vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer na verzending van het aanbod of
de bestelling van Heiploeg de aanvaarding door Verkoper aan Heiploeg wordt
bevestigd, dan wel, indien het aanbod afkomstig is van Verkoper, door
aanvaarding door Heiploeg hiervan. Het aanbod of de bestelling van Heiploeg kan
door deze worden herroepen zolang van aanvaarding door de Verkoper nog geen
sprake is.
Ook nadat de overeenkomst is gesloten, is Verkoper gehouden alle door Heiploeg
gewenste niet-fundamentele wijzigingen hierin door te voeren.

3.

Prijzen
Een overeengekomen prijs kan door Verkoper niet worden verhoogd, ook niet als
gevolg van een kostprijsverhoging door welke oorzaak dan ook, tenzij Heiploeg
hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

4.
4.1

Levering
De door Verkoper opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door
partijen anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering is Verkoper terstond
in gebreke en is Heiploeg gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
Indien Verkoper vermoedt dat de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden niet
kan worden nagekomen, is hij verplicht Heiploeg hiervan onmiddellijk schriftelijk
mededeling te doen onder opgave van de relevante omstandigheden. Indien
Verkoper hiermee in gebreke is gebleven kan een later beroep op
termijnoverschrijding - ook in geval van overmacht - niet worden gehonoreerd.
Heiploeg is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde
voor rekening en risico van Verkoper te retourneren.
Onverminderd zijn recht op wettelijke schadevergoeding is Heiploeg, in geval van
te late levering en annulering, gerechtigd tot vergoeding door Verkoper van
kosten in verband daarmee door Heiploeg gemaakt, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot extra uitgaven die zijn gedaan ter redelijke vervanging van de
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niet-ontvangen zaken en de meerprijs indien voor vervangingsaankopen meer
moet worden betaald.
Levering vindt plaats op de wijze zoals deze door Heiploeg aan Verkoper wordt
opgegeven.
Eigendomsovergang
De eigendom van zaken, alsmede het risico van de zaken, zal eerst overgaan door
en bij levering.
Indien op de zaken andere rechten dan het recht van eigendom van Verkoper
rusten, zal Verkoper Heiploeg hiervan onverwijld in kennis stellen.
Beëindiging van de koopovereenkomst
Heiploeg is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere
ingebreke- en termijnstelling te beëindigen of te ontbinden in de navolgende
gevallen:
i.
bij niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door Verkoper van diens
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee verband
houdende, ook indien de betreffende niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke
nakoming betrekking heeft op een deelleverantie;
ii.
indien Verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van
betaling aanvraagt, in surséance van betaling verkeert, of in geval van
stillegging of liquidatie van zijn onderneming.
Indien een omstandigheid genoemd in artikel 6.1 zich voordoet, zal Verkoper van
rechtswege in verzuim zijn, worden alle vorderingen die Heiploeg op Verkoper
mocht hebben hierdoor direct opeisbaar en is Heiploeg gerechtigd tot het vorderen
van schadevergoeding.
.
Heiploeg kan er in voornoemde omstandigheden voor kiezen om de bestelde
zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van Verkoper door derden te
laten leveren ofwel, indien deze reeds geheel of gedeeltelijk zijn of zullen worden
geleverd, deze op kosten van Verkoper te retourneren, ter beschikking van
Verkoper te houden en/of deze te weigeren, één en ander steeds na schriftelijke
berichtgeving aan Verkoper.
Indien een omstandigheid genoemd in artikel 6.1 i. of ii. zich voordoet dan heeft
Heiploeg op grond van de betreffende overeenkomst in ieder geval ook geen
nadere financiële verplichtingen meer ten opzichte van Verkoper. Verkoper gaat er
uitdrukkelijk mee akkoord dat in voorkomend geval ook de bank of enige andere
derde die zich in opdracht en voor rekening van Heiploeg en al dan niet
onherroepelijk ten behoeve van Verkoper verbond tot nakoming van financiële
verplichtingen van Heiploeg – zoals bijvoorbeeld bij verkoop en (deel)levering
onder documentair krediet het geval kan zijn – ontheven is van de verplichtingen
die zij eerder in het kader van een betalingsarrangement in verband met de
overeenkomst op zich nam.
Betaling
Betaling van de door Heiploeg gekochte en aan hem geleverde zaken ontslaat
Verkoper niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe hij volgens de
overeenkomst of de wet is gehouden.
Heiploeg is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen
van Verkoper met zijn eigen vorderingen op Verkoper en met die op met
laatstgenoemde in vennootschappelijk verband staande ondernemingen.
Als er sprake is van niet-tijdige of gebrekkige levering, is Heiploeg te allen tijde
gerechtigd zijn betaling aan Verkoper op te schorten en/of te verrekenen met zijn
vordering tot schadevergoeding.
Keuring
De geleverde zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen en
specificaties en aan alle andere condities die Heiploeg met betrekking tot de zaken
mag verwachten, zowel ten aanzien van kwaliteit als ten aanzien van hoeveelheid
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en gewicht, en deze dienen bovendien te voldoen aan de wettelijke eisen en
andere overheidsbepalingen.
Na levering van de zaken heeft Heiploeg het recht de zaken op zijn kosten te
keuren doch hij is daartoe niet verplicht.
Indien en zodra Heiploeg tot keuring overgaat en de zaken afkeurt dan dient hij
Verkoper daarvan binnen vier (4) werkdagen na ontvangst door Heiploeg van het
keuringsrapport schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de
keuzemogelijkheid die hij op grond van artikel 8.4 bevoegd is te maken.
Bij afkeuring van de geleverde zaken heeft Heiploeg de volgende mogelijkheden:
i.
retournering van de geleverde zaken op kosten van Verkoper; Heiploeg is
gerechtigd daarbij alsnog deugdelijke nakoming te vorderen, eventueel in
combinatie met schadevergoeding;
ii.
ontbinding conform artikel 6 van deze voorwaarden;
iii.
gedeeltelijke ontbinding en/of gedeeltelijke nakoming, eventueel in
combinatie met schadevergoeding;
iv.
prijsvermindering voor te stellen door Heiploeg;
v.
levering van de zaken door derden conform artikel 4.4.
Aansprakelijkheid
Onverminderd de gelding van de overige bepalingen in deze voorwaarden kan
Heiploeg steeds aanspraak maken op schadevergoeding indien Verkoper niet,
niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft geleverd.
Indien door een niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke levering van Verkoper schade
ontstaat bij Heiploeg als gevolg van vorderingen of aanspraken van
derden/opdrachtgevers, is Verkoper aansprakelijk voor deze schade.
Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Heiploeg gesloten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Voor transacties met een buitenlandse Verkoper geldt dat de toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Bevoegde rechter
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een
tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden worden in eerste
instantie bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in Groningen (Rechtbank
Noord-Nederland), tenzij Heiploeg er de voorkeur aan geeft het geschil aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van Verkoper voor te leggen.

