ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN WEBO
ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: WEBO Kozijnen en HSB-Elementen B.V. en/of Steigerloos Bouwen B.V. (en aan haar gelieerde
rechtspersonen).
Verkoper: degene die aan Koper zaken levert.
Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden, tussen Koper en Verkoper
betreffende de aankoop van zaken door Koper van Verkoper, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en
ander verband houden.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
Lid 1: Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, offerteaanvragen,
bestellingen, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere
rechtshandelingen terzake van het door Verkoper aan Koper leveren van zaken en/of het verrichten van
Diensten.
Lid 2: In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden,
prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
Lid 3: De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of bepalingen van Verkoper wordt door Koper
niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN KOPER EN VERKOPER
Lid 1: Overeenkomsten worden gesloten voor een vooraf vastgestelde of onbepaalde periode. In de
Overeenkomst worden ten minste artikelen, prijzen, voorwaarden en condities opgenomen.
Lid 2: De in de Overeenkomst vermelde prijzen met betrekking tot het leveren van Goederen en/of het verrichten
van Diensten staan vast. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen niet aan
wijzigingen onderhevig.
Lid 3: Wanneer bepaalde producten niet in de Overeenkomst opgenomen zijn of er is geen vaste
Overeenkomst, dan dient de verkoper hier een offerte/aanbieding voor te maken. Kosten voor het maken van
deze offerte/aanbieding zijn voor de verkoper.
Lid 4: Wanneer de koper binnen de periode van de Overeenkomst artikelen toe wil voegen aan de
Overeenkomst, dan dient de verkoper deze onder overeengekomen voorwaarden toe te voegen aan de
bestaande Overeenkomst.
Lid 5: Indien de koper reeds bij vorige opdrachten de verkoper een exemplaar van de Algemene
Inkoopvoorwaarden heeft verstrekt, dan wel indien de koper de verkoper in kennis heeft gesteld waar de
Algemene Inkoopvoorwaarden ter inzage liggen, wordt de verkoper geacht kennis te hebben genomen van de
Algemene Inkoopvoorwaarden. De verkoper met wie eenmaal op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
is gecontracteerd, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen verkoper en koper.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
Lid 1: Alle overeengekomen prijzen (excl. BTW) zijn inclusief alle kosten en toeslagen, daaronder (bij wijze van
voorbeeld en niet limitatief) begrepen, kosten van emballage, lading, vervoer, installatie, lossing van de
Goederen, verzekeringen, administratie, verblijf van personen, reiskosten en reistijd. Additionele kosten die niet
uitdrukkelijk vooraf door de koper schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
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ARTIKEL 5: WAARSCHUWINGSPLICHT
Lid 1: Op de Verkoper rust een waarschuwingsplicht voor alle hem – vanwege zijn deskundigheid - op te vallen
tegenstrijdigheden, onvolledigheden onjuistheden en fouten in het product, het programma van eisen, de
offerteaanvraag, de order of de Overeenkomst.
Lid 2: Verder rust op de Verkoper een waarschuwingsplicht voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden,
onvolledigheden en fouten in de door de Koper aan de Verkoper verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen die
de Verkoper mede gelet op de door de Koper van de Verkoper en zijn (eventuele) onderaannemers verlangde
deskundigheid hadden dienen op te vallen.
Lid 3: Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Lid 4: Facturering van verrichte Diensten zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geschieden door
middel van een maandelijks door de Verkoper bij Koper in te dienen gespecificeerde verantwoording achteraf
op declaratiebasis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Lid 5: Facturen zullen digitaal worden verzonden naar inkoopfactuur@webo.nl en bevatten ten minste duidelijk
en overzichtelijk de navolgende gegevens:
•
•
•
•

Factuurdatum, Factuuradres koper en Ordernummer Koper
Naam contactpersoon Koper
BTW identificatienummer Verkoper
Specificatie van de geleverde Goederen en/of Diensten en aantallen

Lid 6: De Koper is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:
a.

b.

De Koper van mening is dat de geleverde Goederen en/of Diensten niet (volledig) aan de
Overeenkomst beantwoorden en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming
van de Overeenkomst door de Verkoper;
De Koper redelijke twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur.

Lid 7: De Koper mag het aan de Verkoper verschuldigde bedrag verrekenen met alle vorderingen die de Koper
en/of aan haar gelieerde partij(en) op de Verkoper en/of (een) aan haar gelieerde partij(en) heeft/hebben of zal
verkrijgen.
Lid 8: Indien de Verkoper aan het eind van de Overeenkomst geen nieuwe Overeenkomst verstrekt, dan wordt
de dan geldende Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de Overeenkomst over de
afgelopen periode en onder dezelfde voorwaarden.
Lid 9: Indien Verkoper een prijsverhoging uitoefent zonder dat hierop schriftelijk akkoord is gegeven door de
Koper, dan is Koper bevoegd de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper zonder ingebrekestelling en zonder
daarbij schadeplichtig te zijn, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

ARTIKEL 6: LEVERING
Lid 1: Levering van zaken en Diensten dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is
aangegeven. De Verkoper zorgt voor het transport. De kosten daarvan komen voor zijn rekening.
Lid 2: De Verkoper is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Goederen veroorzaakt bij het laden, tijdens
transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking.
De Verkoper dient zich voldoende te verzekeren tegen risico's gedurende het transport.
Lid 3: De Goederen dienen te worden geleverd met alle documenten die bestemd zijn om de Goederen optimaal
te kunnen benutten alsmede met eventuele garantiebewijzen, kwaliteitskeurmerken en/of certificaten. Dit
betekent onder meer dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het door de Koper beoogde gebruik dan wel
door de Verkoper redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze blijkens het in de Overeenkomst
aangegeven doel noodzakelijk zijn voor dat gebruik, worden meegeleverd ook al zijn deze in de Overeenkomst
niet met name genoemd.
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Lid 4: Plaats van levering is op het adres, zoals op de inkooporder is weergegeven.
Lid 5: Door overschrijding van de levertermijn is de verkoper in verzuim.
Lid 6: De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn fataal. Verkoper is door overschrijding van de
levertijd en/of uitvoeringsperiode van rechtswege in verzuim. Zodra Verkoper weet of behoort te weten dat de
uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan
onmiddellijk bericht aan Koper.
Lid 7: Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door Koper wordt geleden als gevolg van overschrijding
van de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals bedoeld in artikel 6.
Lid 8: Voor elke dag vertraging in de (op)levering verbeurt Verkoper aan Koper een direct opeisbare boete van
2% van het totale orderbedrag met een minimum van € 500,00 tot een maximum van 10% van het totale
orderbedrag
Lid 9: De in lid 8 genoemde boete kan naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd. Koper heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan Verkoper
verschuldigde bedragen te verrekenen.
Lid 10: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Verkoper niet gerechtigd tot het doen van
deelleveringen.
Lid 11: De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens Koper in ontvangst zijn genomen
en door de Koper schriftelijk akkoord is gegeven door de Koper door te tekenen voor aflevering.
Lid 12: Verkoper is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval Koper tekortschiet in de
nakoming van (één van) haar verplichtingen.
Lid 13: Zodra de Koper weet of verwacht dat er bij de uitvoering van de Diensten of de levering van Goederen
vertraging dreigt op te treden, zal de Verkoper de Koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en daarbij
aangeven:
a.
b.
c.

wat de oorzaak van de vertraging is,
de vermoedelijke duur van de vertraging en
de door hem getroffen of te treffen maatregelen om verdere vertraging te voorkomen.

Lid 14: Voornoemde kennisgeving laat onverlet de rechten van de Koper elders in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden. Bij gebreke van voornoemde schriftelijke kennisgeving zal de Verkoper zich niet op
overmacht kunnen beroepen.
Lid 15: Koper is niet gebonden aan enige door Verkoper gestelde termijn waarbinnen door Koper kenbaar moet
worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden, althans waarbinnen Koper dient te reclameren.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN
Lid 1: Wijzingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
Lid 2: Indien de wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip
van de levering, dient de Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen
na kennisgeving van de verlangde wijziging/aanvulling, schriftelijk te informeren. Indien de Verkoper de Koper
ter zake niet of niet tijdig schriftelijk informeert, wordt de Verkoper geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en
zijn de overeengekomen prijzen en overige voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing op de
desbetreffende wijzigingen.
Lid 3: Indien het in het vorige lid bepaalde gevolgen heeft voor de prijs en/of het tijdstip van levering, die naar
het oordeel van de Koper onredelijk zijn, is de Koper bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en/of het wijzigings-/aanpassingsvoorstel in te trekken, zonder tot enige vorm van schadevergoeding
gehouden te zijn.
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ARTIKEL 8: EIGENDOM EN RISICO
Lid 1: Eigendom en risico van zaken gaan op Koper over op het moment van aflevering, tenzij anders is
overeengekomen of de zaken tijdens of na de levering door Koper worden afgekeurd.
Lid 2: Verkoper garandeert dat de onbezwaarde eigendom van zaken wordt verkregen.

ARTIKEL 9: GARANTIE
Lid 1: De Verkoper garandeert dat de door hem te leveren Goederen en/of verrichte Diensten (blijven) voldoen
aan de (eisen in de) Overeenkomst of, indien ter zake niets is overeengekomen, aan de specificaties,
eigenschappen en eisen die in het handelsverkeer aan de Goederen en/of Diensten worden gesteld, althans
gebruikelijk zijn. Dat geldt ook voor de toepasselijke wettelijke (milieu)voorschriften.
Lid 2: Indien de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten naar de mening van Koper niet aan de
Overeenkomst beantwoorden, heeft de Koper binnen de garantietermijn, onverminderd alle andere rechten en
vorderingen, de keuze tussen:
a.
b.

het retourneren van de Goederen voor rekening en risico van de Verkoper;
het kosteloos herstellen, aanpassen, verbeteren of opnieuw leveren van Goederen en/of verrichten van
Diensten;
c. het met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden van de Overeenkomst en het vorderen
van aanvullende schadevergoeding.
Lid 3: Indien na overleg met de Verkoper redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Verkoper niet, niet
tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft de Koper in spoedeisende gevallen
het recht herstel of vervanging voor rekening van de Verkoper zelf of door een derde te laten uitvoeren.
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
Lid 1: Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper geeft Koper het recht om
Verkoper te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan
voor rekening en risico van Verkoper.
Lid 2: Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een tekortkoming of
onrechtmatige daad van Verkoper, diens ondergeschikten of diens hulppersonen.
Lid 3: Verkoper zal Koper geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
Lid 4: Verkoper zal desgevraagd en naar genoegen van Koper aantonen dat hij, op eigen kosten, zorg heeft
gedragen voor een voldoende verzekering, die de eventuele schade die Koper lijdt als gevolg van handelingen
en nalatigheden van de Verkoper en/of ingeschakelde derden dekt.
ARTIKEL 11: OPSCHORTINGSRECHT
Lid 1: Verkoper verklaart afstand te doen van zijn recht en zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op
te schorten;
Lid 2: Koper is, onverminderd de (opschortings)rechten die Koper op grond van de wet toekomen, gerechtigd
zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de Verkoper tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in
de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
Lid 3: Verkoper doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.
ARTIKEL 12: GEBREK AAN GELEVERDE ZAKEN
Lid 1: Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek in de geleverde zaken (inclusief verpakkingen), dan
dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren met het soort gebrek, producten waar het
om gaat en andere informatie die van belang kan zijn.
Lid 2: Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen.
De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, het produceren van
producten wordt stopgezet, dat de voorraden van producten worden geblokkeerd en/of dat een recall zal
plaatsvinden.
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ARTIKEL 13: ONTBINDING
Koper is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van alle Overeenkomsten tussen partijen, waaronder de
Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke
ingang) te ontbinden (zonder dat Koper gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

een tekortkoming door Verkoper in de nakoming van (één van) zijn / de verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
(een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Verkoper;
onder curatelestelling of onder bewindstelling van Verkoper;
verkoop of beëindiging van de onderneming van Verkoper;
intrekking van vergunningen van Verkoper die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk
zijn;
beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Verkoper; of
derdenbeslag onder Koper ten laste van Verkoper.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN
Lid 1: Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Lid 2: Indien een geschil tussen partijen ontstaat, treden (de directies van) partijen in overleg om te komen tot
een oplossing.
Lid 3: Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil
voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Lid 4: Koper is in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid gerechtigd het geschil voor te leggen aan de
bevoegde burgerlijke rechter.
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