gespecificeerde factuur (met vermelding van bestelnummer)

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PION
KUNSTSTOFFEN B.V.
1.

Algemene bepalingen

1.1.

Onder Pion wordt in deze algemene inkoopvoorwaarden
verstaan Pion Kunststoffen B.V. te Amersfoort.

2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

te zenden. De facturen dienen te zijn vergezeld van door
een gemachtigde van Pion voor akkoord getekende
bonnen/papieren.
4.5.

kalenderdagen na ontvangst van deze factuur, doch in geen
geval binnen 60 kalenderdagen nadat de eigendom van de
betreffende zaken op Pion is overgegaan casu quo de

koopovereenkomsten waarbij Pion een of meer zaken koopt
en op alle overeenkomsten van opdracht waarbij Pion
opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden verstrekt

betreffende werkzaamheden zijn verricht.
4.6.

Wet op de Omzetbelasting. Indien op de overeenkomst Wet

ongeacht of deze overeenkomsten mondeling of schriftelijk

Ketenaansprakelijkheid van toepassing is dienen deze

tot stand zijn gekomen.

facturen voorts te voldoen aan de eisen, in of krachtens

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend
voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kan de

deze wet bepaald.
4.7.

3.

Offertes en orderbevestigingen

3.1.

Indien de wederpartij door Pion wordt verzocht tot het doen

genomen en niet betaald.
5.

Levering en risico

5.1.

De zaken, dan wel de werkzaamheden dienen door de
wederpartij voor diens rekening en risico te worden

van een offerte en de wederpartij aan dit verzoek gevolg

afgeleverd c.q. te worden verricht op de door partijen

geeft zonder de toepasselijkheid van deze algemene

overeengekomen plaats. Indien door partijen geen plaats is

inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk van de hand te

overeengekomen, dienen de zaken te worden afgeleverd

wijzen, wordt de offerte geacht een geldigheidsduur te

casu quo de werkzaamheden te worden verricht bij de

hebben van tenminste 30 kalenderdagen na de datum
waarop de offerte is uitgebracht, ongeacht een eventueel in
de offerte vermelde kortere termijn.
3.2.

vestiging van Pion.
5.2.

moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking worden

Pion schriftelijk te worden bevestigd. Tot het moment

gesteld van Pion, dan wel van de derde bij wie de zaken

waarop deze schriftelijke bevestiging door de wederpartij is

overeenkomstig artikel 5.1 dienen te worden afgeleverd. Tot

ontvangen, kan Pion indien sprake was van een aanbod van

dat moment zijn de zaken volledig voor rekening en risico

Pion, haar aanbod en indien sprake was van een aanbod
Indien Pion na een verzoek hiertoe van de wederpartij niet

van de wederpartij.
5.3.

verricht, is bindend en geldt als fatale termijn. Indien de

de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, geldt Pion´s

wederpartij desalniettemin redelijkerwijs kan voorzien dat de

aanbod, casu quo Pion´s aanvaarding als herroepen en

overeengekomen levertijd casu quo de overeengekomen tijd

wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn

waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht

gekomen.

niet kan worden gehaald, dient zij Pion hieromtrent zo

Pion is niet gehouden tot enige vergoeding van enige door
de wederpartij geleden schade in verband met herroeping
door Pion als in artikel 3.2 bedoeld.

4.

Prijzen en facturen

4.1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zijn

spoedig mogelijk schriftelijk te informeren.
5.4.

artikel 5.3 bedoeld, zonder dat enige nadere
ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd tot een direct
opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete ad 5% per

omzetbelasting, maar inclusief alle kosten die in verband

dag van de overeengekomen prijs van de te leveren zaken

met nakoming van de overeenkomst door de wederpartij

casu quo de te verrichten werkzaamheden over de periode

ontstaan, zoals verpakkingskosten en in geval van door de

dat de wederpartij in gebreke is met de tijdige nakoming,

wederpartij te verrichten werkzaamheden, kosten in verband

zulks niettegenstaande de PION eventueel rechtens

met hierbij te gebruiken materialen en onderdelen. Prijzen

toekomende mogelijkheid de overeenkomst geheel of

van zaken gelden franco plaats van levering

gedeeltelijk te ontbinden of om vervangende of aanvullende

Indien de wederpartij meer of andere zaken levert casu quo
meer of andere werkzaamheden verricht dan oorspronkelijk
overeengekomen, kunnen eventuele meerprijzen hiermee
verband houdende alleen aan Pion worden doorberekend,
indien Pion deze prijsverhogingen voorafgaand aan de
levering casu quo de verrichting van de werkzaamheden
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4.3.

Alle prijzen dienen te luiden in Euro.

4.4.

De wederpartij dient voor de door hem geleverde of te
leveren zaken casu quo de door hem verrichte of te
verrichten werkzaamheden Pion een voldoende

Behoudens in geval van overmacht van de wederpartij is
PION in geval van overschrijding van de termijnen als in

alle aangegeven of overeengekomen prijzen vast, exclusief

4.2.

De overeengekomen levertijd, dan wel de overeengekomen
tijd waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden

de overeenkomst binnen vijf kalenderdagen na dit verzoek

3.3.

De eigendom van de zaken die onderwerp vormen van de
overeenkomst tussen partijen gaat op Pion over op het

Mondeling totstandgekomen overeenkomsten dienen door

van de wederpartij, haar aanvaarding schriftelijk herroepen.

Facturen die niet voldoen aan de in de voorgaande leden
van dit artikel gestelde eisen, worden niet in behandeling

wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot later
gesloten overeenkomsten

De door de wederpartij aan Pion te verzenden facturen
dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de

alsmede tot overeenkomsten van aanneming van werk,

2.2.

Pion is eerst tot betaling verplicht na verloop van 60

schadevergoeding te vorderen.
6.

Garanties

6.1.

De wederpartij is op eerste aanzegging van PION verplicht
alle fouten en gebreken die zich binnen een tijdsverloop van
12 maanden na levering ten aanzien van door de
wederpartij geleverde zaken hieraan voordoen, binnen een
door PION gestelde redelijke termijn voor eigen rekening te
herstellen, dan wel, indien herstel redelijkerwijs niet mogelijk
is, de zaken door vergelijkbare wel deugdelijke zaken te
vervangen. In geval de wederpartij aan voornoemde herstelcasu quo vervangingsplicht niet of niet naar behoren

6.2.

voldoet, heeft PION het recht de fouten of gebreken te

9.

Zekerheid

herstellen of te doen herstellen, dan wel de zaken te

9.1.

Indien PION goede grond heeft aan te nemen dat de

vervangen of doen vervangen, waarvan alsdan alle kosten

wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de

voor rekening van de wederpartij komen.

wederpartij verplicht op het eerste verzoek van PION

De wederpartij garandeert de deugdelijkheid van de door

terstond genoegzaam zekerheid te stellen dat de

haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van

verplichtingen worden nagekomen, bij gebreke waarvan

12 maanden na beëindiging van deze werkzaamheden.

PION gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke

Indien binnen deze termijn blijkt dat de wederpartij op

ingang te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling is

enigerlei wijze tekort is geschoten in de uitvoering van haar

vereist. Extra (gevolg) kosten die hierdoor ontstaan zijn voor

werkzaamheden, dient de wederpartij haar werkzaamheden

rekening van de wederpartij.

alsnog naar behoren te verrichten, waarvan alle kosten,

10.

Gehele of gedeeltelijke ontbinding

waaronder kosten verband houdende met bij de

10.1.

In de volgende gevallen is de opdrachtnemer van

(vervangings)werkzaamheden te gebruiken materialen of te

rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever gerechtigd,

verwerken onderdelen, voor rekening van de wederpartij

zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke

komen.

tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of

De garantiebepalingen uit de artikelen 6.1 en 6.2 regarderen

gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zulks onverminderd zijn

niet aan eventuele aanspraken die PION anderszins

recht tot schadevergoeding:

rechtens toekomen of zouden toekomen in verband met

a. indien Behoudens de in de wet en verder in deze

enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van

algemene voorwaarden geregelde gevallen heeft PION het

enige op haar rustende verplichting voortvloeiende uit de

recht de overeenkomst te ontbinden, indien: de wederpartij

overeenkomst.

in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot

7.

Kwaliteit
De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen zijn:

faillietverklaring is ingediend; de wederpartij surseance van

7.1.

van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie,

surseance van betaling is ingediend; op de wederpartij de

montage en materiaal;

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is

in overeenstemming met de eisen in de overeenkomst, de

verklaard of zij onder curatele is gesteld; het bedrijf van de

bij de overeenkomst behorende bescheiden en/of ter

wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd en indien ten

beschikking gestelde bescheiden, alsmede de eisen

laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag

6.3.

7.2.

betaling is verleend of een verzoek tot het verlenen van

voortvloeiende uit de voor de betreffende goederen
geldende normeringen;
7.3.

wordt gelegd.
10.2.

in overeenstemming met de eisen, die door de overheid zijn

PION is niet verplicht de wederpartij enige door haar
geleden schade te vergoeden in verband met ontbinding

gesteld, en geschikt voor het doel, waarvoor zij zijn

van de overeenkomst door PION als bedoeld in artikel 9.1

bestemd.

11.

Intellectuele eigendom

8.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1.

Alle documentatie, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc.

8.1.

PION is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden

die door PION aan de wederpartij worden verstrekt en alle

schade van welke aard dan ook, samenhangende met of

daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten

voortvloeiende uit de uitvoering van haar verplichtingen in
verband met de overeenkomst door PION of door PION

8.2.

blijven eigendom van PION.
11.2.

schriftelijke toestemming van de wederpartij de in artikel

schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van haar

10.1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op

leidinggevenden.

andere wijze aan haar bekend geworden gegevens te

Eventuele aansprakelijkheid van PION voor schade is
beperkt tot een bedrag van

5.000,-- per gebeurtenis of

serie van gebeurtenissen met één gemeenschappelijke

verveelvoudigen of aan derden te openbaren.
12.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van

oorzaak. Niettemin is PION in geen geval aansprakelijk voor

toepassing. Eventuele toepasselijkheid van het Weens

door de wederpartij geleden schade voor zover deze het
bedrag overtreft dat in het voorkomend geval onder de

8.3.

De wederpartij is niet gerechtigd dan met uitdrukkelijke

ingeschakelde hulppersonen, behoudens en voorzover die

Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2.

Alle geschillen in het kader van de overeenkomst zullen bij

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PION voor

uitsluiting worden berecht door de Nederlandse rechter

vergoeding in aanmerking komt.

binnen wiens rechtsgebied PION is gevestigd, tenzij PION

De wederpartij vrijwaart PION tegen alle aanspraken en

als eisende of verzoekende partij ervoor kiest om het

(rechts)vorderingen van derden, waaronder degene bij wie

geschil aan een andere bevoegde rechter in Nederland voor

de wederpartij in opdracht van PION werkzaamheden heeft

te leggen. Een en ander voor zover op basis van regels van

verricht of bij wie de wederpartij zaken heeft afgeleverd, in

dwingend recht niet een andere rechter bevoegd is.

verband met door deze derden geleden schade van welke

13.

Conversie

aard dan ook die op enigerlei wijze verband heeft met de

13.1.

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en

tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel met een

billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige

door de wederpartij jegens PION gepleegde onrechtmatige

bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan

daad of een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij

worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en

jegens PION, waaronder overschrijding van een termijn als

strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis

in artikel 5.3 bedoeld. Onder de vrijwaringsverplichting

toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

vallen ook de kosten die PION in redelijkheid heeft moeten

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van

maken in verband met genoemde aanspraken en

Koophandel en Fabrieken te Amersfoort.

(rechts)vorderingen.
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