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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

“ALDEL”: DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A., daaronder begrepen, in voorkomende gevallen, aan ALDEL
gelieerde ondernemingen;

1.2

Leverancier: degene met wie ALDEL een overeenkomst sluit tot levering, aan ALDEL, van Zaken;

1.3

Zaken: alle ter uitvoering van een Overeenkomst te leveren roerende of onroerende zaken;

1.4

Werkzaamheden: alle ter uitvoering van een Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden en diensten;

1.5

Order: een door of namens ALDEL schriftelijk aan Leverancier verstrekte opdracht tot het leveren van Zaken;

1.6

Overeenkomst: iedere afspraak waarbij Leverancier zich verplicht tot de levering van Zaken aan en/of het
uitvoeren van Werkzaamheden in opdracht van ALDEL;

1.7

Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden, condities voor de levering van Zaken aan en/of het uitvoeren
van werkzaamheden in opdracht van ALDEL.

Artikel 2 - Algemeen
2.1

Deze Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle Overeenkomsten,
alle door ALDEL gedane offerte aanvragen en op alle door ALDEL geplaatste Orders voor vervaardiging en/of
levering van Zaken en Werkzaamheden en alle eventuele aanvullende en vervolgorders.

2.2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Leverancier wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Door de enkele aanvaarding van een Order erkent Leverancier deze afstand doening.
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Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1

Een aanbieding door Leverancier is onherroepelijk, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is aangegeven.

3.2

ALDEL kan zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot schadevergoeding alle onderhandelingen
beëindigen.

Artikel 4 - Wijziging overeenkomst
4.1

ALDEL is te alle tijden bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren
Zaken of de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen.

4.2

Indien Leverancier meent, dat de Werkzaamheden in aard en/of omvang wijziging behoeven is hij verplicht ALDEL
daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 5 – Eigendom(s overgang) en risico
5.1

Door verschaffing van het bezit van de Zaken door Leverancier aan ALDEL gaat de eigendom van de Zaken over op
ALDEL. Dit is van overeenkomstige toepassing op door Leverancier vervaardigde delen en/of onderdelen van het
uit te voeren werk, alsmede door derden in het kader van de Order aan Leverancier toegeleverde Zaken, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald is.

5.2

Het eigendom is volledig en zonder eigendomsvoorbehoud en/of andere beperkende rechten.

5.3

Door ALDEL ten behoeve van de Werkzaamheden aan Leverancier ter beschikking gestelde Zaken blijven
eigendom van ALDEL en dienen als zodanig herkenbaar afzonderlijk te worden opgeslagen. Deze mogen niet
zonder schriftelijke toestemming van ALDEL van de terreinen worden afgevoerd.

5.4

Bewerking of verwerking door Leverancier van de in lid 1 genoemde delen, onderdelen alsmede van door ALDEL
dan wel derden ter beschikking gestelde zaken wordt geacht te geschieden namens en voor ALDEL.

5.5

Leverancier verplicht zich om ALDEL, terstond na een daartoe door ALDEL gedaan verzoek, in de gelegenheid te
stellen bedoelde materialen/onderdelen wederom als eigenaar tot zich te nemen, zelfs indien zulks ten
detrimente van als dan eventueel nieuw ontstane zaken zou gaan, en/of te bewerkstelligen, dat door meer
genoemde derde{n) ten genoegen van ALDEL verklaringen worden afgegeven strekken de tot het veilig stellen van
het eigendomsrecht van ALDEL.

5.6

In geval van een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, draagt Leverancier het risico voor de
Werkzaamheden, in welke staat van voltooiing deze zich ook bevinden, evenals voor de in lid 1 tweede volzin van
dit artikel genoemde Zaken tot het tijdstip van de oplevering van de Werkzaamheden.

5.7

In geval van een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, zijn de door ALDEL beschikbaar gestelde zaken
voor risico van Leverancier vanaf het moment dat zij door ALDEL aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld tot
aan de oplevering.
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Artikel 6 - Prijzen
6.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staan alle overeengekomen prijzen exclusief BTW, vast en deze
komen niet voor herziening in aanmerking. De overeengekomen prijzen zijn inclusief alle kosten, lasten en
adviezen van Leverancier die direct, dan wel indirect verband houden met de levering van Zaken en/of het
uitvoeren van Werkzaamheden.

6.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten voor transport, verzekeringen, verpakkingen, dan wel
het terugnemen van de verpakkingen door Leverancier bij de prijs inbegrepen overeenkomstig de Incoterms
2010. Dit is van overeenkomstige toepassing op in- en uitvoerkosten en eventuele belastingen en heffingen.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden en facturering
7.1

Indien Leverancier aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij de overeengekomen prijs
aan ALDEL factureren. Facturen dienen in enkelvoud, onder vermelding van het hiertoe verstrekte ordernummer,
te worden ingediend.

7.2

Ingeval van een opdracht tot uitvoering van Werkzaamheden tegen een vaste prijs, dient na afloop van de
Werkzaamheden een factuur te worden ingediend. Ingeval van regiewerkzaamheden dienen facturen aan de
hand van regie-, dag- of weekstaten te worden ingediend na afloop van de Werkzaamheden.

7.3

ALDEL heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Leverancier is verschuldigd
aan ALDEL. Art. 6:136 BW is niet van toepassing.

7.4

Door ALDEL getekende leverantie- of werkbonnen hebben geen verdere strekking dan de erkenning dat de
vermelde leveranties hebben plaatsgevonden respectievelijk dat de vermelde Werkzaamheden zijn verricht. Zij
worden in ieder geval niet geacht in te houden dat Leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of dat ter
zake een (meerwerk-)opdracht is gegeven of een aankoop is gedaan.

7.5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden 60 dagen na ontvangst van de
factuur en nadat Leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.6

Leverancier ziet af van ieder retentierecht en recht van reclame dat hij tegenover ALDEL zou kunnen geldend
maken.

Artikel 8 - Leveringscondities en oplevering van de uitgevoerde Werkzaamheden
8.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats 'Delivery Duty Paid' (franco inclusief rechten)
overeenkomstig de Incoterms 2010 en dient levering plaats te vinden op het in de Overeenkomst vermelde adres
en op het overeengekomen tijdstip respectievelijk binnen de overeengekomen termijn.

8.2

Overeengekomen leveringstermijnen zijn fatale termijnen, zodat Leverancier door het enkele overschrijden van
een dergelijke termijn in verzuim komt te verkeren zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

8.3

ALDEL heeft het recht de levering uit te stellen tot een nader door haar te bepalen tijdstip, alsmede het recht een
nadere plaats van levering aan te wijzen, zonder dat sprake zal zijn van schuldeisers verzuim en zonder dat
daaruit voor Leverancier enig recht op schadevergoeding zal voortvloeien. Leverancier zal de Zaken in dit geval
verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan.
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8.4

Leverancier dient ALDEL onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van een (dreigende) vertraging in de
productie en/of levering van bestelde Zaken dan wel de uit te voeren Werkzaamheden. Het voldoen aan deze
verplichting laat de consequenties van de vertraging op grond van de Voorwaarden en/of op grond van wettelijke
bepalingen onverlet.

8.5

Oplevering vindt plaats, wanneer ALDEL zich schriftelijk met de uitgevoerde Werkzaamheden akkoord verklaart.
Dit geldt onverminderd indien in de Overeenkomst testen/beproevingen en dergelijke zijn overeengekomen.

8.6

Wanneer Leverancier de Werkzaamheden als voltooid beschouwt, dient hij dit zonder uitstel aan ALDEL te
melden.

8.7

Indien Leverancier enige overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, is Leverancier voor iedere week of
gedeelte van een week dat hij die termijn overschrijdt een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte
van 1% van de totale prijs die met de gezamenlijke leveringen onder de betreffende Overeenkomst is gemoeid.

8.8

De verschuldigdheid van de in het vorige lid bedoelde boete ontslaat Leverancier niet uit zijn contractuele
verplichtingen jegens ALDEL en de boete geldt niet (mede) als schadeloosstelling voor eventueel door ALDEL
geleden schade maar heeft een strikt punitief karakter.

Artikel 9 - Verpakking en verzending
9.1

Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de Zaken. Leverancier zal ervoor zorgen dat de
leverantie in goede staat de bestemming bereikt.

9.2

Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Garanties en kwaliteit
10.1

Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken geheel in overeenstemming zullen zijn met het bepaalde in de
Overeenkomst. Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken:
-

voldoen aan de door ALDEL vooraf opgegeven (technische) specificaties;

-

geschikt zijn voor het doel waarvoor de Zaken uit hun aard of volgens de Overeenkomst zijn bestemd;

-

op het moment van hun aflevering voldoen aan de dan geldende wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid;
voldoen aan de dan binnen de branche gehanteerde veiligheid -en kwaliteit normen;

-

10.2

geen inbreuk maken op rechten van derden, daaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten,
merkenrechten en het recht op handelsnamen c.q. domeinnamen in geval van het leveren van diensten.

Leverancier verbindt zich alle gebreken, die zich binnen 12 maanden -te rekenen vanaf het tijdstip, waarop de
Zaken definitief in gebruik zijn genomen -aan de Zaken voordoen, weg te nemen, tenzij blijkt, dat deze gebreken
het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Voor de meegeleverde software geldt dat
Leverancier gedurende een periode van vijfjaar na definitieve aanvaarding ondersteuning zal verlenen.
Leverancier verbindt zich de betrokken Zaken en/of onderdelen ten spoedigste te herstellen of, indien nodig, te
vervangen, totdat aan de overeengekomen eisen is voldaan. De garantieperiode eindigt echter uiterlijk 24
maanden na definitieve aanvaarding als vermeld in artikel 20.
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10.3

Leverancier garandeert dat de uit te voeren Werkzaamheden geheel in overeenstemming zullen zijn met het
bepaalde in de Overeenkomst. Leverancier garandeert dat de uit te voeren Werkzaamheden:
-

uitgevoerd worden door vakkundig personeel;

-

uitgevoerd worden door personeel dat op de hoogte is van de bij ALDEL geldende veiligheidsvoorschriften en
specifieke regels voor met name, maar niet beperkt tot, de regels met betrekking tot het dragen van speciale
uitrustingen en beschermingsmateriaal en dat personeel voormelde regels naleeft;
uitgevoerd worden door personeel dat in het bezit is van een werkvergunning.

10.4

Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de verrichte Werkzaamheden gedurende de termijn van 12
maanden na datum van oplevering.

10.5

Deze garantie houdt in, dat Leverancier voor zijn rekening alsnog de Werkzaamheden in overeenstemming met
de in de Order vermelde eisen verricht.

10.6

Indien na het verstrijken van de garantietermijn alsnog blijkt, dat de Zaken en de Werkzaamheden niet
overeenkomstig de in de Order vermelde eisen zijn verricht en zulks door ALDEL in redelijkheid niet binnen de
garantieperiode kon worden vastgesteld, rust op Leverancier een gelijke verplichting als onder lid 4 genoemd.

10.7

Het bovenstaande laat onverlet de verplichting van Leverancier tot vergoeding van de overige in redelijkheid te
begroten kosten welke ALDEL door of in verband met het niet voldoen aan de garantieverplichting
noodzakelijkerwijs moet maken tot de Werkzaamheden in overeenstemming met de overeengekomen eisen zijn
uitgevoerd.

Artikel 11 - Tussentijdse keuringen
11.1

ALDEL is gerechtigd de Zaken of Werkzaamheden voor, op of binnen redelijke termijn na het moment van
levering respectievelijk beëindiging te laten keuren ofte laten auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft
aangewezen. Leverancier dient hieraan alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen. Indien de Zaken
of Werkzaamheden, om welke reden ook, worden afgekeurd, zal ALDEL Leverancier hierover binnen een redelijke
termijn informeren en kan ALDEL naar keuze vervanging of herstel verlangen, dan wel overgaan tot ontbinding of
annulering van de betreffende Overeenkomst. Een en ander laat het recht van ALDEL op voldoening van boetes
wegens termijnoverschrijding en schadevergoeding onverlet.

11.2

Wekelijks na aanvang van de Werkzaamheden, dan wel op een andere door ALDEL gewenste tijd/wijze, verstrekt
Leverancier aan AWEL een ondertekend en gedateerd voortgangsrapport. Tenzij in de Overeenkomst anders is
bepaald, berust de dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de Werkzaamheden bij Leverancier.
ALDEL is gerechtigd de naleving van de Overeenkomst te doen controleren, aan welke controle Leverancier
medewerking zal verlenen. De controle van ALDEL ontheft Leverancier niet van enige aansprakelijkheid. Ingeval
van regiewerkzaamheden dient de verantwoording van de gewerkte uren te geschieden op urenstaten, welke
uiterlijk in de week volgend op die welke werden verantwoord, te worden ingediend bij de ALDEL.

11.3

Leverancier blijft steeds verantwoordelijk voor de conformiteit van de door hem geleverde Zaken en/of verrichte
Werkzaamheden, ongeacht de resultaten van een eventuele (tussentijdse) keuring en/of een acceptatie van de
geleverde Zaken en/of Werkzaamheden.
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Artikel 12. - Gebruik
12.1

Leverancier verleent aan ALDEL het recht om, indien de Zaken naar het oordeel van ALDEL niet voldoen aan de
overeengekomen eisen, óók in geval van geschil, deze Zaken vóór definitieve aanvaarding te gebruiken totdat aan
de overeengekomen eisen is voldaan.

12.2

Alle softwarelicenties, waarin begrepen licenties van de toegepaste software van derden zal door Leverancier op
naam van ALDEL worden geschreven en in het bezit van de ALDEL worden gesteld.

12.3

ALDEL heeft recht indien de Zaken naar het oordeel van ALDEL niet aan de overeengekomen eisen voldoen, de
Zaken op kosten van Leverancier aan Leverancier te retourneren.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door ALDEL of door derden wordt geleden als gevolg van een
gebrek aan de geleverde Zaken of uitgevoerde Werkzaamheden, een tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst of anderszins verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze wordt
toegerekend aan Leverancier of aan vertegenwoordigers, personeel, onderaannemers of toeleveranciers van
Leverancier.

13.2

Leverancier zal ALDEL volledig vrijwaren voor aanspraken van derden wegens schade als gevolg van de in het
eerste lid van dit artikel genoemde omstandigheden, behoudens voor zover veroorzaakt door schuld of grove
nalatigheid van ALDEL of haar medewerkers.

13.3

Iedere aansprakelijkheid van ALDEL bij de levering van Zaken jegens Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
'Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van ALDEL. ALDEL aanvaardt tevens
geen aansprakelijkheid bij de uitvoering van Werkzaamheden, voor letsel en/of schade, onverschillig van welke
aard, geleden door Leverancier, diens personeel of andere (rechts)personen, door hem bij het werk betrokken,
tenzij het letsel/de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ALDEL.

13.4

Leverancier is gehouden letselschade en/of andere schade, onverschillig van welke aard, geleden door ALDEL of
derden, te vergoeden, ten gevolge van:
-

daden en nalatigheden van Leverancier, diens personeel of andere (rechts)personen, door hem bij het werk
betrokken;

-

de enkele aanwezigheid van Zaken van Leverancier en diens personeel en andere (rechts)personen, door hem
bij het werk betrokken; tenzij deze schade veroorzaakt is uitsluitend door schuld van de ALDEL.

13.5

De in lid 4 genoemde aansprakelijkheid van Leverancier jegens ALDEL zal beperkt zijn tot een bedrag van EUR 2,5
mln. per gebeurtenis. Deze beperking vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Leverancier.

13.6

Leverancier vrijwaart ALDEL tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel.

13.7

Leverancier is gehouden zich te verzekeren tegen de in dit artikel bedoelde risico's; ALDEL is gerechtigd inzage in
de desbetreffende polis(sen) te verkrijgen. Dit inzagerecht ontheft Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid ter
zake.
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13.8

De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van Leverancier laat onverlet diens overige aansprakelijkheden
voortvloeiend uit deze Voorwaarden.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die onderdeel zijn van of voortvloeien uit de Overeenkomst, met
name, maar niet beperkt tot planningen, tekeningen, schema's, modellen en stempels, berusten volledig bij of komen
toe aan ALDEL. ALDEL is hiervoor geen vergoeding verschuldigd en kan hierover vrijelijk beschikken. Leverancier zal
meewerken aan de totstandkoming van noodzakelijke akten van overdracht en geeft hierbij tevens een onherroepelijke
volmacht aan ALDEL om dergelijke akten namens Leverancier op te stellen en te tekenen.
Artikel 15 - Geheimhouding
15.1

Alle gegevens die door ALDEL aan Leverancier worden verstrekt ten behoeve van de voorbereiding en/of de
uitvoering van de Overeenkomst, blijven uitsluitend eigendom van ALDEL Zij mogen onder geen beding ter
beschikking worden gesteld aan derden.

15.2

Planningen, tekeningen, schema's, modellen, stempels en dergelijke, alsmede in het algemeen alle documenten,
schriftelijke en mondelinge informatie die door of middels ALDEL aan Leverancier zijn verstrekt of door
Leverancier in verband met de uitvoering van een Overeenkomst zijn aangeschaft of vervaardigd, zijn strikt
vertrouwelijk.

15.3

Leverancier is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDEL, gehouden tot geheimhouding ten
aanzien van alle informatie en gegevens van ALDEL die Leverancier in verband met enige Overeenkomst
verneemt of ontvangt en mag deze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ALDEL, niet ter
beschikking stellen aan derden.

15.4

De op Leverancier op grond van de leden 2 en 3 van dit artikel geldende verplichtingen zullen door Leverancier
ook aan haar eventuele toeleveranciers en onderaannemers worden opgelegd.

15.5

Indien Leverancier in strijd handelt met hetgeen in voormelde leden van dit artikel is bepaald, is leverancier een
boete verschuldigd van € 50.000,-- per overtreding en van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat
die overtreding voortduurt. Deze boetes gelden niet als schadeloosstelling voor eventueel door ALDEL geleden
schade maar hebben een strikt punitief karakter.

Artikel 16 - Uitvoeringsschema
Leverancier is verplicht, indien door ALDEL gewenst, ten spoedigste een uitvoeringsschema en/of montageplan bij
ALDEL in te dienen, onder meer inhoudende:
-

het aanvangstijdstip en een tijdschema;
de geplande wekelijkse personele bezetting;
het montage- en opslagterrein, dat Leverancier meent nodig te hebben onder opgave van de verlangde
aanvangsdatum en de gebruiksperiode;
de nodige hulpmiddelen, waarbij overeenkomstig de order duidelijk wordt vermeld, welke door Leverancier en
welke door ALDEL beschikbaar worden gesteld, onder opgave van begin- en einddatum van het gebruik.
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Artikel 17 - Samenwerking
Leverancier dient toe te staan, dat op of nabij het werk andere werken worden uitgevoerd en dient ervoor te zorgen, dat
deze door de uitvoering van zijn werk niet worden belemmerd of belet. Bij verschil van mening hieromtrent tussen
Leveranciers, of indien ALDEL tegen een tussen Leveranciers overeengekomen regeling bezwaar heeft, neemt ALDEL een
bindende beslissing. Leverancier dient ervoor te zorgen, dat het bedrijf van ALDEL door de uitvoering van het werk geen
stoornis of schade ondervindt.
Artikel 18 - Verbod van cessie, verpanding
Het is Leverancier verboden de uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van ALDEL aan
een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook te doen overgaan dan wel daarop een beperkt recht te
(doen) vestigen.
Artikel 19 - Opschorting
Indien Leverancier niet geheel of gedeeltelijk aan het bepaalde in de Overeenkomst voldoet, zulks ter uitsluitende
beoordeling van ALDEL, is ALDEL gerechtigd haar verplichtingen ten opzichte van Leverancier geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
Artikel 20 - Verzuim en ontbinding
20.1

Onverminderd hetgeen overigens is bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, in het bijzonder de
verschuldigdheid van boetes wegens termijnoverschrijding, is ALDEL gerechtigd een Overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
-

Leverancier één of meer van haar verplichtingen jegens ALDEL niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

-

Leverancier in staat van faillissement is komen te verkeren, haar surseance van betaling is verleend, zij haar
bedrijf heeft stilgelegd of liquideert, de eigendom van of controle over Leverancier of een substantieel deel
van haar activa overgaat, op welke wijze dan ook, op een derde of er beslag gelegd wordt op een aanzienlijk
deel van haar activa.

20.2

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden is Leverancier gehouden ALDEL volledig schadeloos te stellen voor alle
schade die door haar wordt geleden en alle kosten die door haar worden gemaakt als gevolg van of in verband
met de ontbinding van de Overeenkomst, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

20.3

Indien de productie van ALDEL om welke reden dan ook op of na het tijdstip waarop de Overeenkomst tot stand
is gekomen wordt verminderd of stilgelegd, heeft ALDEL het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht en forumkeuze
21.1

De rechtsverhouding tussen ALDEL en Leverancier wordt beheerst door het Nederlands recht. De toepassing van
het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

21.2

Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter binnen de rechtbank te
Groningen.
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AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN AAN EN/OF HET
UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN ALDEL ALUMINIUM DELFZIJL BV
1. TOEGANG PERSONEN AAN-EN AFVOER GOEDEREN
De leverancier is verplicht zich tijdig bij de afdeling ''YBB" (Bedrijfsbeveiliging, tel. 0596-638220) op de hoogte te
stellen van de voorschriften van de besteller met betrekking tot de toelating van personen en voertuigen op het
terrein van de besteller, alsmede de aan- en afvoer van goederen, materialen, gereedschappen en dergelijke. Hiertoe
behoort in elk geval het document "Veiligheidsvoorschriften onderaannemers" (OD-6403). De besteller behoudt zich
het recht voor, te allen tijde aan één of meer van de hierboven bedoelde personen het verblijf op het terrein en/of in
de gebouwen te ontzeggen, zonder tot vergoeding van eventueel daaruit voortvloeiende schade gehouden te zijn. De
leverancier is dan verplicht deze personen op verlangen van de besteller onverwijld te doen verwijderen.
2. VEILIGHEIDS-EN BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
a)

De leverancier is verplicht de door hem bij het werk c.q. de werkzaamheden betrokken (rechts)personen tijdig
en volledig op de hoogte te stellen van de hierboven en hierna vermelde voorschriften.

b)

De leverancier en alle door hem bij het werk betrokken (rechts)personen moeten zich stipt houden aan de
op het terrein van de besteller geldende wettelijke voorschriften en voorschriften van de besteller, waartoe
in ieder geval de veiligheids, verkeers- en bedrijfsvoorschriften en de voorschriften van of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) behoren, en alle door of namens de besteller gegeven aanwijzingen en
instructies stipt opvolgen. De te gebruiken werktuigen, gereedschappen, materialen, voertuigen en
veiligheidsmiddelen moeten eveneens aan deze voorschriften voldoen. De leverancier verbindt zich ervoor
zorg te dragen dat zijn eigen personeel en het personeel van zijn onderleverancier(s) en/of onderaannemer(s)
gedurende de werkzaamheden beschikken over een geldig diploma Basisveiligheid - VCA of VOL-VCA, of een
erkend buitenlands equivalent.

c)

De besteller kan in dit verband bijzondere maatregelen voorschrijven. De besteller heeft het recht om
goederen die niet aan de voorschriften voldoen, op kosten van de leverancier van het terrein te doen
verwijderen. Eventuele kosten van de veiligheidsmaatregelen komen ten laste van de leverancier.

3. ORDE EN NETHEID, MILIEU
De leverancier dient, ten genoegen van de ter plaatse zijnde bevoegde toezichthouder, te zorgen voor orde en
netheid op en nabij de werkplek, en te voldoen aan de door de toezichthouder gegeven richtlijnen voor opslag en
gebruik van (onder meer maar niet uitsluitend) olieproducten, gassen, chemicaliën enz.
a)

De leverancier en alle door hem bij het werk betrokken (rechts)personen zijn verplicht de op het terrein van
kracht zijnde milieuvoorschriften stipt na te leven. De leverancier is verplicht om incidenten waarvan hij weet
of vermoedt dat ze tot overschrijding van de milieuvoorschriften zullen lelden, zonder uitstel bij de besteller
te melden. De besteller zal, voor rekening van de leverancier, eventuele verontreinigingen overeenkomstig de
door de verschillende overheden gestelde normen behandelen.

b)

De leverancier is verplicht alle bij de opgedragen werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen in te zamelen en
aan te melden bij de afdeling Afvalstoffenbeheer. De afvalstoffen worden door en voor rekening van de
besteller afgevoerd, tenzij anders tussen partijen overeengekomen.
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c)

De besteller heeft het recht te inspecteren of de onder lid a) bedoelde stoffen, alsmede chemische
afvalstoffen, volgens de voorschriften en richtlijnen worden opgeslagen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de
leverander gehouden onverwijld alle nodige maatregelen ter correctie nemen.

d)

De leverancier is verplicht na voltooiing van de werkzaamheden voor eigen rekening de werkplek en de
omgeving daarvan schoon en ontdaan van afval, restmaterialen en dergelijke op te leveren, zulks ter
beoordeling van de bevoegde toezichthouder van de besteller.

4. OPSLAGPLAATSEN, TIJDELIJKE GEBOUWEN ENZ.
a)

Voor het plaatsen van loodsen, keten, hulpwerken en andere middelen op het terrein van de besteller is een
vergunning van de besteller nodig, welke uiterlijk drie weken vóór het in gebruik nemen van het werkterrein
schriftelijk dient te worden aangevraagd bij de in de order vermelde contactpersoon.

b)

Het Reglement Keten en Werkterreinen Is van toepassing.
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