Algemene Inkoopvoorwaarden
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 31 Augustus 2020 onder nummer 28053301.

1.

Definities

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna te noemen:
onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

de

“Inkoopvoorwaarden”)

hebben

“Leverancier”

een partij die Goederen en/of Diensten levert in het kader van een Overeenkomst
met DMN.

“DMN”

de gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden, zijnde DMN-Machinefabriek
Noordwijkerhout
BV
tevens
handelend
onder
de
handelsnaam
DMN-WESTINGHOUSE.

“Overeenkomst”

de overeenkomst (die wordt gesloten) tussen DMN en de Leverancier inzake de
levering van Goederen en/of Diensten zoals die wordt bevestigd in een order als
ook alle schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst; op de Overeenkomst
zijn deze Inkoopvoorwaarden van toepassing.

“Goederen”

alle roerende zaken (producten) die binnen de reikwijdte van de Overeenkomst
vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grondstoffen, materialen,
apparatuur, hardware, software en certificaten en tevens al het werk en alle
diensten die daarmee verband houden.

“Diensten”

diensten die door de Leverancier aan DMN geleverd moeten worden en/of
geleverd worden, die binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen.

“Intellectuele
Eigendomsrechten”

alle auteursrechten (ook toekomstige auteursrechten), octrooien (verleend en
aangevraagd), geregistreerde en niet geregistreerde modelrechten, merkrechten
(geregistreerd en niet geregistreerd), rechten op handelsnamen, domeinnamen,
databankrechten, knowhow, rechten in ontwerpen en uitvindingen, rechten uit
licenties, rechten met eenzelfde en soortgelijk effect of aard als de hiervoor
genoemde rechten en overige rechten die rusten op of voortvloeien uit de
Diensten en/of de Goederen die Leverancier aan DMN levert

“Levering”

De levering van Goederen en/of de verlening van Diensten conform de
Overeenkomst.

“Meerwerk”

alle buiten de Overeenkomst geleverde Goederen en Diensten.

“Schriftelijk”

per post of e-mail of anderszins op elektronische wijze.

“Partij”
“Partijen”

DMN of de Leverancier, afhankelijk van de context; de term
verwijst naar DMN en de Leverancier gezamenlijk.

“Vertrouwelijke
Informatie”

2.

mondelinge, schriftelijke of digitale informatie die door of namens DMN wordt
verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie die aan de
Leverancier is of zal worden verstrekt of waarvan de Leverancier kennis neemt in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (maar geen informatie die
algemeen bekend is), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle technologie,
processen en knowhow van DMN, alle bedrijfsinformatie, businessplannen en
strategieën, technische gegevens, foto's, documenten, tekeningen en schetsen,
klanten en leveranciers van DMN, en alle andere informatie van welke aard ook
die DMN redelijkerwijs kan beschouwen als vertrouwelijk en waarvan de
Leverancier kennis neemt doordat DMN deze informatie aan de Leverancier
verstrekt.

Algemeen

2.1

Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, aanbod, order en Overeenkomst
voor de levering van Goederen en/of Diensten door de Leverancier aan DMN.

2.2

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3

Van de bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt niet afgeweken tenzij uitdrukkelijk
door Partijen schriftelijk anderszins is overeengekomen. Bij strijdigheid van een bepaling uit de
Algemene Inkoopvoorwaarden met een bepaling uit een Overeenkomst prevaleert de bepaling uit de
Overeenkomst. Indien DMN bij een of meer Overeenkomsten met Leverancier afwijkt van deze
Inkoopvoorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere
Overeenkomsten tussen DMN en Leverancier.

2.4

Verzuim van DMN om strikte naleving van de Inkoopvoorwaarden te verlangen, houdt geen
afstandsverklaring van de Inkoopvoorwaarden in.

2.5

Indien één of meerdere bepalingen uit deze Inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of
onverbindend zou blijken te zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze
Inkoopvoorwaarden van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om een vervangende
bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van de
nietige of vernietigde bepaling. Indien partijen niet binnen een redelijke termijn tot overeenstemming
kunnen komen, heeft DMN de mogelijkheid over te gaan tot opzegging van de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van schade van Leverancier.

3.

Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1

Een offerteaanvraag van DMN is vrijblijvend. Leverancier heeft geen recht op vergoeding van
gemaakte kosten ter zake het opstellen van de offerte.

3.2

Een Overeenkomst komt tot stand, indien een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen DMN
de offerte van Leverancier schriftelijk aanvaardt door middel van het versturen van een order, die
verwijst naar deze offerte.

3.3

Indien DMN een opdracht verstrekt aan Leverancier, zonder dat er sprake is van een daaraan
voorafgaande offerte, of die afwijkt van een daaraan voorafgaande offerte, dan komt een
Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Leverancier dan wel
wanneer Leverancier aanvangt met de uitvoering van de Opdracht. Wijkt de orderbevestiging van
Leverancier op enig onderdeel af van de opdracht van DMN dan komt er geen Overeenkomst tot
stand.
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3.4

Een opdracht van DMN, zonder dat er sprake is van een daaraan voorafgaande offerte, of die afwijkt
van een daaraan voorafgaande offerte, komt te vervallen indien Leverancier deze niet heeft aanvaard
binnen 14 dagen na de verzenddatum van de opdracht. Het staat DMN in dat geval vrij, naar eigen
keuze, de opdracht te handhaven dan wel te wijzigen en/of annuleren.

3.5

Indien Leverancier een opdracht van DMN heeft aanvaard of indien DMN een opdracht heeft
geplaatst naar aanleiding van een offerte van Leverancier, heeft DMN het recht binnen vijf dagen na
ontvangst van de aanvaarding respectievelijk verzending van de Opdracht haar opdracht te
herroepen zonder dat DMN alsdan tot vergoeding van eventuele door Leverancier gemaakte kosten
gehouden is. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.

3.6

DMN is bevoegd te verlangen dat een Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien zulks naar het oordeel
van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of leveringsdatum, zal Leverancier
alvorens aan de wijziging gevolg te geven, DMN hieromtrent uiterlijk binnen acht dagen na
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen naar het
oordeel van DMN onredelijk zijn, heeft DMN het recht de Overeenkomst te ontbinden. Ontbinding op
grond van dit artikel geeft partijen geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.

3.7

Het is Leverancier niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst of de
Overeenkomst in gewijzigde vorm uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
een vertegenwoordigingsbevoegde persoon binnen DMN.

4.

Prijzen

4.1

Alle prijzen zijn vast, bindend en gelden franco plaats van levering en inclusief deugdelijke
verpakking. Prijsverhogingen als gevolg van Meerwerk kunnen alleen dan worden berekend, indien
deze door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van DMN voorafgaand schriftelijk zijn
aanvaard.

4.2

De Overeenkomst is niet onderhevig aan valutakoers schommelingen.

4.3

De in een Overeenkomst afgesproken prijs mag nimmer zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DMN verhoogd worden, ook niet indien de kostprijsbepalende factoren na de
totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd.

4.4

Alle in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw.

5.

Levering

5.1

De in de Overeenkomst vermelde uitvoeringstermijn of -leveringsdatum is voor Leverancier een
fatale termijn respectievelijk fatale datum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het
enkel overschrijden van die termijn c.q. datum brengt Leverancier in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist. DMN heeft het recht om eenzijdig de leveringstermijn dan wel -datum te
verlengen c.q. uit te stellen.

5.2

Indien geen uitdrukkelijke uitvoeringstermijn of -datum is overeengekomen, geldt tussen Partijen een
redelijke uitvoerings-/ leveringstermijn.

5.3

Indien levering in fasen is overeengekomen en Leverancier in gebreke is gebleven met de levering
ter zake van een fase, is artikel 5.1 van toepassing en heeft DMN het recht toekomstige leveringen
te annuleren, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade aan Leverancier.

5.4

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 DMN onder vermelding van de
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omstandigheden die de aanleiding van deze tekortkoming vormen, alsmede van de datum waarop
Leverancier redelijkerwijs verwacht in staat te zijn de levering conform de Overeenkomst uit te
voeren. Een dergelijke mededeling voorkomt niet het verzuim van Leverancier.
5.5

De Leverancier mag de Goederen alleen gedeeltelijk leveren of de Diensten alleen gedeeltelijk
verlenen als dat expliciet en schriftelijk is overeengekomen met DMN. Gedeeltelijke leveringen van
Goederen en/of Diensten die niet aldus zijn overeengekomen, kunnen op risico en kosten van de
Leverancier door DMN naar de Leverancier worden teruggestuurd. De Leverancier mag alleen te
vroeg leveren als DMN daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Te vroege leveringen
hebben in geen geval gevolgen voor de betalingsverplichtingen van DMN en/of de
garantieverplichtingen van de Leverancier krachtens de Overeenkomst.

5.6

Indien er zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DMN, Goederen geleverd worden vóór
de leveringsdatum gespecificeerd in de Overeenkomst, zal DMN het recht hebben de levering te
weigeren of de verzekering en opslag ervan in rekening te brengen tot de overeengekomen
leveringsdatum. Eerdere levering van de Goederen en/of Diensten leidt niet tot een wijziging in de
overeengekomen betaaldatum voor de Goederen en/of Diensten.

5.7

Ontvangst van de Goederen en/of Diensten dan wel het in gebruik nemen van Goederen en/of de
resultaten van de Diensten houdt niet een erkenning in van DMN dat de ontvangen Goederen en/of
Diensten van goede kwaliteit zijn of dat de op de pakbon vermelde hoeveelheden correct zijn. In het
bijzonder staat het niet in de weg aan een later beroep door DMN op niet-naleving van Leverancier
van diens garantieverplichtingen of enige andere verplichting jegens DMN.

5.8

DMN kan de afgeleverde Goederen binnen een redelijke termijn na aflevering keuren. Leverancier
verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Goederen worden vervaardigd en aanwezig zijn
en verleent medewerking aan de door DMN gewenste keuringen, inspecties of controles. Deze
medewerking houdt ook in de verstrekking voor zijn rekening van de vereiste documentatie en
inlichtingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van (her)keuringen,
(her)inspecties of (her)controles voor rekening van Leverancier.

5.9

Wanneer de Goederen en/of Diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal DMN dit
schriftelijk aan Leverancier mededelen. Deze mededeling geldt als een ingebrekestelling.

5.10

Indien Leverancier op verzoek van DMN de afgekeurde Goederen voor eigen rekening en risico bij
DMN niet binnen de daarvoor door DMN gestelde termijn dan wel bij gebreke van een termijnstelling
binnen een redelijke termijn terughaalt, heeft DMN het recht de Goederen aan Leverancier voor diens
rekening en risico te retourneren.

5.11

Leverancier zal DMN uiterlijk bij levering van de Goederen alle documentatie verschaffen die vereist
worden door toepasselijke wetten, regels, richtlijnen en voorschriften van de EU en enig relevant land
en enige documentatie die vereist worden door DMN volgens instructies van DMN. Indien Leverancier
bij de levering van de Goederen de vereiste documentatie niet aan DMN verschaft, heeft DMN het
recht levering van dergelijke Goederen te weigeren. In een dergelijk geval zullen de Goederen geacht
worden niet te zijn geleverd aan DMN.

5.12

Levering aan de vestigingen van DMN geschied op basis van Delivered Duty Paid, DDP, volgens de
Incoterms 2020.

5.13

Leveringen van de Goederen door Leverancier moeten worden voorzien van een pakbon, welke
afgetekend dient te worden door DMN. De pakbon dient te zijn voorzien van een inkoopordernummer
van DMN.
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5.14

Leveringen zonder pakbon of pakbonnen zonder inkoopordernummer van DMN worden op kosten
en voor risico van Leverancier geretourneerd.

5.15

Levering geschied door Leverancier op het in de inkooporder opgegeven afleveradres. Het
afleveradres kan afwijken van de vestigingsplaats. Bij foutieve adressering door de Leverancier zijn
de meer vrachtkosten voor rekening Leverancier.

5.16

Leverancier berekent aan DMN geen verpakkingsconvenant, de kosten van de verpakking zijn
inbegrepen in de prijs.

5.17

Leverancier berekent aan DMN geen minimum orderkosten, geen administratiekosten en geen
crediteringskosten. Voor bestellingen van DMN geldt geen minimale bestelhoeveelheid.

5.18

DMN is vrijgesteld van vervoersverzekering voor de levering van de Goederen. Het risico van
transportschade is voor rekening en risico van Leverancier tenzij Partijen vooraf schriftelijk anders
overeenkomen.

6.

Eigendomsovergang en -risico

6.1

Tot het moment van levering zijn Goederen voor rekening en risico van Leverancier. Vanaf het
moment van levering, goedkeuring en acceptatie van de Goederen door DMN zijn Goederen voor
rekening en risico DMN.

6.2

De eigendom van de Goederen gaat, vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, over op DMN
nadat deze door Leverancier zijn geleverd en door DMN zijn aanvaard conform het bepaalde in de
Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden.

7.

Facturen en betaling

7.1

DMN is niet eerder gehouden de factuur te betalen dan na volledige en correcte uitvoering van de
Overeenkomst door Leverancier. Eerst dan zal Leverancier een factuur sturen. Bij deelleveringen zal
aldus door Leverancier worden gefactureerd nadat de laatste deellevering heeft plaatsgevonden,
tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

7.2

Leverancier zal facturen digitaal bij DMN indienen en deugdelijk specificeren en daarop duidelijk
verwijzen naar de onderliggende Overeenkomst en het ordernummer, zodat voor DMN duidelijk is
op welke Overeenkomst de factuur betrekking heeft. Indien de factuur niet voldoet aan deze
vereisten, is DMN niet gehouden tot betaling van de factuur.

7.3

DMN zal een factuur binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur dan wel, indien dit later is, na
volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst, betalen, mits de factuur aan de in 7.2
genoemde eisen voldoet. Facturen die volgens DMN onvoldoende gegevens bevatten voor
afhandeling (bijvoorbeeld ontbrekende ordernummers) zullen door DMN ter completering aan
Leverancier worden geretourneerd.

7.4

Het niet voldoen aan het in de order vermelde verzoek verzendadviezen en paklijsten te zenden aan
de voorgeschreven adressen, alsmede het niet volledig invullen van deze documenten, met alle
noodzakelijke gegevens, zoals referentienummers e.d., zal vertraging in de betaling tot gevolg
kunnen hebben.

7.5

Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden facturen niet vooraf door DMN betaald.
Indien Partijen overeenkomen dat er wel voorafgaand aan de levering van de Goederen en/of
Diensten door DMN wordt betaald dan worden alle verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een
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lening aan Leverancier, totdat de order geheel is uitgeleverd en is geaccepteerd door DMN. Bij
vooruitbetaling door DMN dient een bankgarantie door Leverancier te worden verstrekt.
7.6

Als betaaldag wordt aangemerkt de dag waarop DMN de opdracht tot betaling aan de bank verstrekt.

7.7

Betaling door DMN geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en houdt geen erkenning in van de
verschuldigdheid van betaling daarvan. Indien na betaling door DMN blijkt dat de betaling
onverschuldigd door DMN is gedaan, is Leverancier gehouden om het onverschuldigd betaalde
binnen 5 werkdagen na een schriftelijke kennisgeving daarvan aan DMN terug te betalen op een
door haar aangegeven bankrekeningnummer. Overschrijding van die termijn levert van rechtswege
verzuim van Leverancier op zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De
Leverancier is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente
verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente
hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Leverancier in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.

7.8

Betalingen door DMN strekken in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde hoofdsom en
vervolgens op verschenen verschuldigde rente en ten slotte in mindering op de eventuele
verschuldigde kosten.

7.9

Indien de betaling te laat is, zal DMN niet in verzuim zijn totdat DMN een ingebrekestelling heeft
ontvangen van Leverancier met daarin een redelijke termijn van minimaal 14 dagen om alsnog voor
betaling zorg te dragen en DMN de betreffende betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn
alsnog heeft uitgevoerd.

7.10

Indien betaling alsnog niet binnen de in artikel 7.9 genoemde termijn heeft plaatsgevonden en DMN
vertragingsrente verschuldigd is, dan zal het rentepercentage niet meer bedragen dan het
rentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119 BW.

7.11

Indien Leverancier in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van haar
verplichtingen, dan zijn de betalingsverplichtingen van DMN automatisch en onmiddellijk opgeschort
totdat Leverancier volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.

7.12

DMN is te allen tijde gerechtigd de bedragen die verschuldigd zijn aan Leverancier te verrekenen
met enige en alle bedragen die Leverancier verschuldigd is aan DMN. Leverancier heeft geen
bevoegdheid om haar verplichtingen jegens DMN op te schorten.

7.13

DMN is in voorkomende gevallen gerechtigd, alvorens zij haar betalingsverplichtingen nakomt en/of
hervat van Leverancier een afdoende zekerheid voor de nakoming ofwel een vervangende
schadevergoeding van Leverancier te verlangen, indien het vermoeden bestaat dat Leverancier haar
verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

8.

Ter beschikking te stellen zaken

8.1

Alle zaken, welke door DMN voor de uitvoering van een opdracht aan Leverancier ter beschikking
worden gesteld, worden franco toegezonden en blijven onder alle omstandigheden eigendom van
DMN.

8.2

Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom
van DMN en deze in goede staat te houden.
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8.3

Schade aan door DMN aan Leverancier ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening en risico
van de Leverancier.

8.4

Leverancier dient de ter beschikking gestelde hulpmiddelen op eerste verzoek van DMN terstond te
retourneren doch uiterlijk aan het einde van de Overeenkomst.

8.5

Leverancier mag de in artikel 8.1 genoemde hulpmiddelen enkel gebruiken ten behoeve en in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst en mag deze op geen enkele wijze geheel of
gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere
wijze gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DMN.

9.

Tekeningen en matrijzen

9.1

Alle door DMN ter beschikking gestelde tekeningen, matrijzen e.d. blijven eigendom van DMN en
dienen direct na afloop van de fabricage van de Goederen aan DMN te worden geretourneerd.

9.2

Leverancier mag de tekeningen en matrijzen enkel gebruiken ten behoeve en in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk
verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze
gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DMN.

10. Kwaliteit, keuring en reclames
10.1

Leverancier levert aan DMN Goederen en/of Diensten die:
a.
beantwoorden aan de overeenkomst en vrij zijn van gebreken.
b.
volledig zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
c.
vrij zijn van ontwerp-, uitvoering- en materiaalfouten.
d.
geheel in overeenstemming zijn met de door DMN verstrekte informatie, welke eisen
door Leverancier zijn aanvaard.
e.
geen verboden stoffen of preparaten bevatten.
f.
geen stoffen bevatten die niet via een reguliere wijze van afvalverwerking te
verwerken
zijn.
g.
de Goederen inclusief de verpakking, alsmede het productieproces voldoen aan alle
relevante regels, richtlijnen en voorschriften van de EU, ongeacht of de Goederen
binnen of buiten de EU gebruikt gaan worden, evenals aan alle lokale wettelijk
vastgestelde regels en overheidsregels en – voorschriften alsmede aan de eisen van de
binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen;
h.
de Goederen inclusief de verpakking, alsmede het productieproces voldoen aan de
eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen
i.
Leverancier bij levering de eigenaar van de Goederen is.

10.2

Keuring, controle en beproeving van Goederen en/of Diensten kan op eerste verzoek van DMN zowel
voorafgaand aan levering of na de levering van Goederen en/of Diensten plaatsvinden. Leverancier
en DMN zijn bevoegd om bij keuring, controle of beproeving aanwezig te zijn en hun medewerking
te verlenen. Afwezigheid bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen houdt nimmer
automatische of stilzwijgende goedkeuring daarvan in.

10.3

Leverancier verleent kosteloos medewerking aan eventuele keuringen, controles en/of
beproevingen. Leverancier verleent DMN toegang tot waar de Goederen zijn opgeslagen en de
Diensten worden uitgevoerd.

10.4

In geval van afkeuring van Goederen nadat risico daarvan is overgegaan op DMN, is het risico van
de afgekeurde Goederen voor Leverancier en wordt de eerdere risico overgang naar DMN met
terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.
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10.5

DMN dient reclames over de Goederen en/of Diensten zo spoedig mogelijk na aflevering van de
Goederen en/of Diensten aan DMN schriftelijk aan Leverancier te melden. Deze mededeling van
DMN geldt als een ingebrekestelling. In geval van afkeuring door DMN draagt Leverancier binnen
veertien dagen zorg voor kosteloos herstel of vervanging van geleverde Goederen en/of Diensten.

10.6

Indien Leverancier niet voldoet aan de verplichting de Goederen en/of Diensten kosteloos te
herstellen dan wel te vervangen binnen de gestelde termijn van veertien dagen , is DMN gerechtigd
de Goederen en/of Diensten van derden af te nemen, dan wel zelf de maatregelen te nemen door
van derden af te nemen voor rekening en risico van Leverancier tot een gelimiteerd maximum van
1,5 keer (zegge: anderhalf keer) de netto prijs van de af te nemen Goederen en/of Diensten.

10.7

Indien Leverancier niet binnen veertien dagen na schriftelijke afkeuring van DMN de afgekeurde
Goederen terughaalt, heeft DMN het recht de Goederen aan Leverancier voor rekening en risico
van Leverancier te retourneren.

11.

Garantie

11.1

De garantietermijn van de door Leverancier aan DMN geleverde Goederen beloopt vierentwintig
maanden na levering en goedkeuring van de Goederen door DMN.

11.2

Indien Partijen schriftelijk afwijken van het ingangsdatum van de garantie dan geldt de ingangsdatum
die staat vermeld op de desbetreffende inkooporder.

11.3

Verzending van Goederen in kader van een beroep op de garantie vindt plaats voor rekening en
risico Leverancier.

11.4

De garantiebepaling is ook van toepassing op Goederen die geleverd worden naar een bestemming
buiten Nederland.

11.5

Indien Leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen goederen opnieuw levert c.q
herstelt, gelden voor deze goederen wederom een garantietermijn van vierentwintig maanden na
goedkeuring door DMN.

11.6

Alle kosten die voortvloeien om te voldoen aan de garantieverplichtingen, alsmede de extra kosten
die DMN moet maken als gevolg het niet voldoen aan de garantieverplichting zijn voor rekening van
Leverancier.

12.

Overmacht

12.1

Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier door overmacht wordt of dreigt te
worden verhinderd, zal Leverancier DMN daarvan onverwijld schriftelijke mededeling doen onder
vermelding van aard van de overmacht, de vermoedelijke duur van de overmachtsituatie, alsmede
de gevolgen daarvan voor het nakomen van de Overeenkomst. Leverancier zal DMN gelijktijdig
informeren over de maatregelen die zij neemt om de overmachtsituatie op te heffen. De kosten van
deze maatregelen komen voor rekening van Leverancier.

12.2

Indien Leverancier niet tijdig of niet volledig melding maakt van de overmachtsituatie of anderszins
niet voldoet aan artikel 12.1, komt haar geen beroep op overmacht meer toe. Dit laat het recht van
DMN op ontbinding en/of opzegging van de Overeenkomst op grond van artikel 13 van de
Inkoopvoorwaarden.

12.3

Ook in het geval Leverancier geen maatregelen treft om de overmachtsituatie op te heffen, terwijl dit
redelijkerwijs wel mogelijk was, kan Leverancier geen beroep meer doen op de overmachtsituatie.
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12.4

In geval van een overmacht situatie, mag DMN de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wijzigen of
ontbinden.

12.5

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan de situatie dat door Leverancier ingeschakelde
derden niet/niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen (al dan niet door overmacht), tekort aan
werknemers, vervoersproblemen, storingen in communicatiemiddelen en technische apparatuur,
(maatregelen als gevolg van) een pandemie, epidemie, stakingen of liquiditeitsproblemen van
Leverancier of indien Leverancier geen maatregelen heeft genomen om de overmachtssituatie op te
heffen, terwijl dat redelijkerwijs wel mogelijk was.

13.
13.1

Beëindiging en opschorting van de Overeenkomst
DMN zal, onverminderd enige andere rechten, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn, gerechtigd zijn alle tussen DMN en Leverancier gesloten Overeenkomsten tussentijds met
onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zulks naar de keuze van DMN en/of de
uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten door en met een
enkele schriftelijke mededeling indien:
a.
faillissement of surseance van betaling van Leverancier wordt uitgesproken of aangevraagd;
b.
de door Leverancier gedreven onderneming van Leverancier is ontbonden, de Leverancier de
onderneming staakt of dreigt te staken;
c.
beslag wordt gelegd op zaken van Leverancier als gevolg waarvan de gebruikelijke
voortzetting van de onderneming in gevaar wordt gebracht;
d.
Leverancier betrokken raakt bij onderhandelingen met één of meer van zijn crediteuren of een
andere stap zet met het oog op de algemene aanpassing of sanering van haar schuldenlast;
e.
de zeggenschap over Leverancier en/of DMN door één of meer anderen wordt verkregen door
directe of indirecte overdracht van aandelen en/of wisseling in de samenstelling van het
bestuur;
f.
Leverancier toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst of in een
krachtens de wet jegens Leverancier rustende verplichting, welke tekortkoming niet meer te
herstellen is, ofwel welke tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling
is hersteld;
g.
zich een overmachtssituatie als genoemd in artikel 12 voordoet;
h.
DMN goede gronden heeft te vrezen dat Leverancier niet in staat is of zal zijn haar
verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, ongeacht of dit aan Leverancier kan worden
toegerekend, alsook wanneer levering niet meer zinvol is;
i.
in geval Leverancier is ingehuurd als freelancer en gedurende de eerste twee weken na
aanvang van de werkzaamheden blijkt dat Leverancier naar het oordeel van DMN niet in het
team past, niet voldoende bekwaam is, of niet adequaat opgeleid is;
j.
indien DMN bij voortduring van de Overeenkomst schade lijdt of zou kunnen lijden waaronder
tevens wordt verstaan reputatieschade;
k.
indien sprake is van schending van een fatale termijn door Leverancier zoals bedoeld in artikel
5.1 van de Inkoopvoorwaarden;
l.
Leverancier of zijn leidinggevenden of werknemers op enig moment worden
veroordeeld vanwege een misdrijf (het gaat hier niet om overtredingen van de
verkeerswetgeving waarvoor een boete of een straf zonder vrijheidsbeneming wordt
opgelegd) en/of de Leverancier, zijn werknemers of vertegenwoordigers een aantoonbare
gunst aanbiedt of verleent of heeft aangeboden of verleend aan personen die deel uitmaken
van DMN of die werknemers of vertegenwoordigers zijn van DMN;
m.
Leverancier of zijn leidinggevenden of werknemers op enig moment fraude of bedrog plegen
of handelingen verrichten op een manier die naar mening van DMN de reputatie of belangen
kan schaden van DMN of aan DMN gelieerde ondernemingen en/of de Eigenaar;
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n.

op enig moment de vergunningen van de Leverancier die vereist zijn voor de uitvoering van
de Overeenkomst worden ingetrokken.

13.2

Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Leverancier op eerste
verzoek van DMN datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe
leverancier of DMN zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen
en/of een soortgelijke prestatie ten behoeve van DMN kan verrichten. Tevens retourneert
Leverancier aan DMN onverwijld alle haar door DMN ter hand gestelde zaken, documenten,
tekeningen, matrijzen en andere goederen (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers).

13.3

Indien de Overeenkomst eindigt wegens een tekortkoming van Leverancier ofwel een andere situatie
in de risicosfeer van de Leverancier, dan voert Leverancier de werkzaamheden bedoeld in artikel
13.2 kosteloos uit. In het geval dat de Overeenkomst eindigt om een andere reden dan een
tekortkoming van Leverancier ofwel een situatie is gelegen in de risicosfeer van Leverancier, dan is
Leverancier gerechtigd om de werkzaamheden bedoeld in artikel 13.2 tegen de in de Overeenkomst
bepaalde tarieven en condities uit te voeren, of bij gebreke daarvan tegen de in het algemeen door
Leverancier gehanteerde redelijke tarieven en onder nader overeen te komen condities.

14. Aansprakelijkheid
14.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die DMN, een aan DMN
gelieerde partij of derde partijen lijden, kan lijden en maken als gevolg van of in verband met de
uitvoering van een Overeenkomst door Leverancier, ongeacht of die schade is veroorzaakt door
Leverancier, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Leverancier rechtens
aansprakelijk is. In dit lid zijn onder derden mede begrepen personeel van DMN, zij die in opdracht
van DMN werkzaam zijn, alsmede zij in wiens opdracht DMN werkzaam is.

14.2

Leverancier vrijwaart DMN volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen,
kosten en onkosten van derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van een
Overeenkomst door Leverancier, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot
aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 6:190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde
franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig Intellectueel Eigendomsrecht in
verband met het geleverde.

14.3

Leverancier zal een deugdelijke verzekeringspolis of –polissen afsluiten en aanhouden teneinde de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de algemene Inkoopvoorwaarden of vereist onder
de toepasselijke wet af te dekken en zal dergelijke polissen een betaalbewijs van de premies op
eerste verzoek overhandigen aan DMN. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van
Leverancier. Indien Leverancier in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens DMN
aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient
Leverancier ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan DMN geschieden. Een
eventuele uitkering aan DMN op grond van een door Leverancier gesloten verzekeringsovereenkomst
laat de vorderingen tot schadevergoeding van DMN op Leverancier, voor zover deze de uitkering
overtreffen, onverlet.

14.4

In geval DMN op enig moment aansprakelijk is voor schade, verlies en kosten die door Leverancier
worden geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, geldt dat:
a. DMN nooit aansprakelijk zal zijn voor de door Leverancier gederfde winst, gemiste inkomsten,
gemiste omzet, gemiste besparingen, gevolgschade, schade door bedrijfs- en andersoortige
stagnatie en imagoschade;
b.

Voor schade die voortvloeit uit onjuiste dan wel onvolledige informatie afkomstig van
Leverancier of van derden handelend in opdracht van Leverancier is DMN niet aansprakelijk,
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ongeacht of deze onjuistheid of onvolledigheid ten tijde van de informatieverschaffing bij
Leverancier of bij in diens opdracht handelende derden bekend moet worden verondersteld.
c.

de aansprakelijkheid steeds beperkt is tot het bedrag dat door de verzekering van DMN wordt
uitgekeerd, waarbij geldt dat in het geval de verzekering niets uitkeert of de schade niet
verzekerd is, de aansprakelijkheid beperkt is tot de netto factuurwaarde van de laatste in het
kader van de desbetreffende Overeenkomst van Leverancier ontvangen factuur, ongeacht het
aantal schadeveroorzakende feiten.
Deze beperking geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van DMN dan wel haar leidinggevenden.

15. Intellectuele eigendom
15.1

Leverancier zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van DMN. Leverancier
zal, meer specifiek, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMN, de handelsnamen of
merken van DMN niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het
oordeel van DMN de betrokkenheid van DMN in of instemming met enige schriftelijke of mondelinge
advertentie of presentatie, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen
impliceren.

15.2

Alle werken die door DMN in het kader van de Overeenkomst beschikbaar worden gesteld aan
Leverancier, blijven eigendom van DMN of van de derde namens wie of met wiens toestemming
DMN voornoemde werken ter beschikking heeft gesteld. Leverancier zal deze werken enkel
gebruiken ten behoeve en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de
grenzen van de Overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk
verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze
gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DMN.

15.3

Leverancier erkent en stemt er mee in dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Goederen
en/of de resultaten van de Diensten berusten bij, en voor zover mogelijk, bij het tot stand komen van
de Overeenkomst om niet worden overgedragen aan DMN.

15.4

Indien voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in artikel 15.3, een nadere akte is vereist,
machtigt Leverancier, DMN reeds nu voor alsdan onherroepelijk om (een) zodanige akte (-) op te
maken en namens Leverancier te ondertekenen zonder nadere voorwaarden te stellen en, indien
vereist, onverminderd de verplichting van Leverancier om zijn/haar medewerking te verlenen aan de
opstelling en ondertekening van een dergelijke akte. Leverancier zal alle mogelijke medewerking
verlenen bij het verkrijgen van, het beschikken over en het handhaven van genoemde Intellectuele
Eigendomsrechten, zowel in als buiten Nederland.

15.5

Voor zover nodig en toegestaan doet Leverancier, mede namens het personeel van Leverancier, bij
het tot stand komen van de Overeenkomst afstand van al zijn/haar eventuele persoonlijkheidsrechten
rustende op, vervat in of voortvloeiende uit de resultaten van alle werkzaamheden die Leverancier
verricht. Leverancier garandeert DMN bevoegd te zijn om deze afstand mede namens zijn/haar
personeel te verrichten. Voor zover het afstand doen van de persoonlijkheidsrechten niet is
toegestaan zal Leverancier deze persoonlijkheidsrechten niet uitoefenen dan na voorafgaand
overleg met en schriftelijke toestemming van DMN.

15.6

Indien Intellectuele Eigendomsrechten van derden onderdeel uitmaken van de in lid 15.3 genoemde
Intellectuele Eigendomsrechten, dan garandeert Leverancier dat hij/zij van deze derden al deze
Intellectuele Eigendomsrechten (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten) overgedragen heeft
gekregen. Leverancier garandeert dat vergoedingen aan deze derden als rechthebbenden van de
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Intellectuele Eigendomsrechten worden voldaan en vrijwaart DMN en haar opdrachtgever ter zake
aanspraken van deze derden te dien aanzien.
15.7

Indien Intellectuele Eigendomsrechten van derden onderdeel uitmaken van de in lid 15.3 genoemde
Intellectuele Eigendomsrechten en Leverancier niet in staat is om de Intellectuele Eigendomsrechten
van deze derden te verwerven, zal Leverancier dit terstond melden aan DMN en alles in het werk
stellen om van deze derden toestemming voor het gebruik te verwerven.

15.8

Indien DMN wordt geconfronteerd met vorderingen van derden al dan niet uit hoofde van Intellectuele
Eigendomsrechten van deze derden ter zake de door Leverancier geleverde Goederen en/of
Diensten, dan vrijwaart Leverancier reeds bij het tot stand komen van de Overeenkomst voor alsdan
DMN voor alle aanspraken van derden ter zake, en vergoedt alle door DMN in verband met deze
aanspraken gemaakte kosten, schade, verliezen en vorderingen, waaronder mede begrepen de
kosten van rechtsbijstand en geleden directe en indirecte schade. Leverancier neemt in geval de
aanspraken resulteren in een gerechtelijke procedure de verdediging op zich, zodra DMN daartoe
verzoekt.

15.9

Alle materialen – waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, de ontwerpen, werktekeningen,
prototypes, mallen, andere materialen of data of (data-) bestanden die Leverancier voor of in verband
met de Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen of die door het gebruik van de Goederen en/of
Diensten ontstaan, dienen door Leverancier met de grootst mogelijke zorg te worden bewaard en
Leverancier erkent dat deze materialen het exclusieve eigendom zijn van DMN Leverancier draagt
deze materialen en de daaruit voortvloeiende Intellectuele Eigendomsrechten, voor zover nodig, bij
het tot stand komen van de Overeenkomst exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking
om niet over aan DMN, gelijk DMN deze aanvaardt. Bij het einde van de Overeenkomst ofwel op
eerste verzoek van DMN worden deze materialen om niet aan DMN overgedragen, zonder dat
Leverancier daarvan een kopie, afschrift, samenvatting of enig ander onderdeel zal behouden.

15.10

Indien software wordt geleverd als onderdeel van de Goederen en/of Diensten zal Leverancier de
broncode van de software – alsmede iedere update, upgrade of nieuwe release van de software –
en updates daarvan op eerste verzoek van DMN deponeren bij een escrow agent en daartoe
medewerking verlenen aan de totstandkoming van een escrow overeenkomst, ook indien dat
aanvankelijk niet is overeengekomen. Onder broncode moet worden begrepen: het geheel van
programma-instructies in hun oorspronkelijke programmeertaal met inbegrip van de daarbij
behorende documentatie, bedoeld voor uitvoering door een computer, in een zodanige vorm dat een
programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte programmeerwijze en techniek
daarmee de programmatuur kan wijzigen. De escrow omvat daarnaast alle niet openbaar gemaakte
informatie die DMN redelijkerwijs nodig heeft voor continuïteit, foutherstel, onderhoud en beheer van
de software, zodat zij van het overeengekomen gebruik kan blijven maken. DMN is gerechtigd een
exemplaar van de broncode van de escrow agent te ontvangen na het optreden van een afgiftegrond
zoals bepaald in de escrow overeenkomst. In de escrow overeenkomst zal in ieder geval opgenomen
worden dat de escrow agent een exemplaar van de broncode aan DMN zal afgeven, in geval van
(dreigend) faillissement van Leverancier of in geval Leverancier een wezenlijke verplichting uit
hoofde van de Overeenkomst schendt.

16. Geheimhouding
16.1

Leverancier zal Vertrouwelijke Informatie geheimhouden en op geen enkele manier aan derden ter
inzage geven, verstrekken, ter beschikking stellen of anderszins kenbaar maken of openbaren,
behalve voor zover de Leverancier eigen werknemers en/of derden en/of adviseurs in zal schakelen,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
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16.2

Het is Leverancier niet toegestaan de Vertrouwelijke Informatie aan te wenden voor andere
doeleinden dan in het kader van de beoogde samenwerking.

16.3

Leverancier zal haar werknemers, (ingehuurd) personeel, door haar ingeschakelde derden of
adviseurs de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend ter inzage te geven, verstrekken, ter beschikking
stellen of anderszins kenbaar maken voor zover (i) dit strikt noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst , en (ii) deze werknemers, derden of adviseurs zich voorafgaand
daaraan schriftelijk en uitdrukkelijk gebonden hebben verklaard aan de verplichtingen uit hoofde van
dit artikel, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichtingen uit hoofde van het boetebeding.

16.4

Leverancier is hoofdelijk verbonden c.q. aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de
Overeenkomst en dit artikel van de Algemene Voorwaarden door haar werknemers, (ingehuurd)
personeel, door haar ingeschakelde derden of adviseurs, en elke andere natuurlijke of rechtspersoon
aan wie zij de Vertrouwelijke Informatie ter inzage heeft gegeven, verstrekt, ter beschikking gesteld
of anderszins kenbaar heeft gemaakt.

16.5

Het is Leverancier niet toegestaan om de Vertrouwelijke Informatie te kopiëren, te reproduceren of
anderszins te vermenigvuldigen, op welke soort gegevensdrager dan ook, anders dan in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst.

16.6

Leverancier zal op eerste verzoek van DMN de Vertrouwelijke Informatie aan DMN retourneren,
zonder daarvan kopieën te behouden. In ieder geval zal de Leverancier de Vertrouwelijke Informatie
retourneren zodra de Overeenkomst is beëindigd. DMN zal de retournering van de Vertrouwelijke
Informatie schriftelijk aan de Leverancier bevestigen.

16.7

Leverancier zal DMN direct informeren indien hij/zij op de hoogte raakt van een (mogelijke) inbreuk
op een verplichting uit hoofde van dit artikel, en zal DMN alle redelijke assistentie verlenen bij het
nemen van (gerechtelijke) stappen in verband met de (mogelijke) inbreuk.

16.8

Indien van toepassing moet door beide Partijen een geheimhoudingsovereenkomst worden
ondertekend.

16.9

Leverancier is niet verplicht informatie over DMN geheim te houden:
a. waarmee Leverancier reeds bekend was voordat zij deze informatie van DMN ontving, mits
Leverancier dit kan bewijzen door schriftelijke stukken;
b. die publiekelijk bekend wordt anders dan door een inbreuk van Leverancier;
c. die wordt verkregen door een derde zonder dat deze derde inbreuk maakt op enige verplichting
tot geheimhouding;
d. indien er een wettelijke grond bestaat, of een gerechtelijke uitspraak, die Leverancier er toe
verplicht informatie openbaar te maken. Indien er informatie bekend moet worden gemaakt
krachtens deze grond, zal Leverancier DMN daarover direct informeren en alleen die informatie
bekend maken waartoe zij verplicht is, en daarbij alle redelijke instructies opvolgen van DMN.

16.10

In geval van overtreding van één of meer van de bepalingen van dit artikel door Leverancier of een
door haar ingeschakelde werknemer, adviseur en/of andere derde, is Leverancier aan DMN een
direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 100.000 (zegge:
honderdduizend Euro) per overtreding, alsmede van € 1.000 (zegge: duizend Euro) per dag of
dagdeel dat de overtreding voortduurt, zulks ongeacht het recht van DMN om nakoming van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede schadevergoeding te vorderen ter zake de als gevolg van
de overtreding(en) geleden of te lijden schade.

17. Identificatie van zaken
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Alle in de bestelling of op de tekeningstuklijsten vermelde identificatievoorschriften dienen strikt te worden
aangehouden en duidelijk te worden aangebracht; leverancier kan worden verplicht bij niet-nakomen van het
bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het afleveradres.

18. Overige bepalingen
18.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMN is het Leverancier niet toegestaan zijn/haar
rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan een derde.
Ongeacht voornoemde toestemming blijft Leverancier te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk en
hoofdelijk verbonden tot nakoming jegens DMN ter zake de overgedragen verplichting. Leverancier
garandeert dat deze derden op de hoogte zijn van en functioneren in overeenstemming met de
bepalingen van de Overeenkomst.

18.2

DMN is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst, geheel of
gedeeltelijk aan een derde te verkopen of over te dragen en Leverancier zal geacht worden hiermee
reeds bij het tot stand komen van de Overeenkomst daarmee ingestemd te hebben en daaraan
zijn/haar medewerking te verlenen.

18.3

DMN heeft het recht deze Inkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat DMN een
redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van Leverancier in acht dient te nemen.

19. Toepasselijk recht en geschillenregeling
19.1

Op elke rechtsverhouding tussen Leverancier en DMN al dan niet voortvloeiend uit enige
Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2

Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit
deze Inkoopvoorwaarden of een Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter of
arbiter worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen
zich daartegen verzetten.

19.3

DMN blijft echter gerechtigd een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de
nationale rechtsregels bevoegd zou zijn.
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