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ALGEMENE BEPALINGEN VAN INKOOP VAN AVENSUS NEDERLAND B.V.
Artikel 1 Definities
Avensus: Avensus Nederland B.V., gevestigd aan de Straat van Florida 11, 1334 PA, Almere
(voorheen: Camerastraat 9, 1322 BB Almere).
Leverancier: de (potentiële) wederpartij van Avensus.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de leverancier en Avensus tot stand komt, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst.
Partijen: Avensus en Leverancier.
Goederen: de volgens de Overeenkomst te leveren zaken en/of diensten in de ruimste zin des woords,
als omschreven in de opdracht of offerte.
Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van Overeenkomsten
(a) Op iedere Overeenkomst, op iedere door Avensus aangevraagde offerte en op iedere
rechtshandeling die door of namens Avensus en de Leverancier worden verricht, zijn uitsluitend
deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
(b) Voorwaarden die door of namens de Leverancier worden gebruikt, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
(c) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen tussen Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen.
(d) Een Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Avensus van een aanbod
van de Leverancier. Een door de Leverancier uitgebracht aanbod, al dan niet op basis van een door
Avensus aangevraagde offerte, is zonder schriftelijke bevestiging van een daartoe bevoegd of
gemachtigd persoon van Avensus niet bindend voor Avensus.
(e) Nietigheid van een of meerdere delen van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige
deel van deze voorwaarden onverlet.
Artikel 3 Prijs en betaling
(a) De prijzen genoemd in een Overeenkomst tussen Partijen zijn inclusief btw en omvatten alle kosten
in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
(b) Betaling van de facturen zal plaatshebben 30 dagen na ontvangst van de factuur. Avensus zal de
Leverancier binnen deze periode op de hoogte stellen als zij de factuur niet accepteert.
(c) Avensus is gerechtigd de betaling op te schorten indien er een tekortkoming in de Goederen wordt
geconstateerd dan wel indien door Leverancier een onjuiste factuur wordt ingediend.
(d) Avensus heeft het recht al hetgeen zij op enig moment op grond van de Overeenkomst aan de
Leverancier verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Leverancier aan Avensus is
verschuldigd.
(e) Betaling door Avensus houdt geen afstand van recht in.
Artikel 4 Termijnen
(a) De termijnen waaraan de Leverancier is gebonden zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Door het verstrijken van de termijnen is de Leverancier zonder ingebrekestelling
in verzuim.
(b) De Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan
Avensus, onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding.
Artikel 5 Levering
(a) Naast alle andere eisen die de wet en de Overeenkomst tussen Partijen aan de levering van
Goederen stellen, geschiedt levering van Goederen franco, vrij en onbezwaard.
(b) Leverancier vrijwaart Avensus tegen alle rechten, aanspraken en (rechts)vorderingen van derden.
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(c) Levering geschiedt conform de overeengekomen leveringscondities tussen Partijen op een door
Avensus aangewezen plaats. Indien geen leveringscondities zijn overeengekomen, geschiedt de
levering op het adres van Avensus.
(d) De Goederen die geleverd worden onder de Overeenkomst, zullen slechts na schriftelijke
bevestiging van Avensus als geaccepteerd gelden.
(e) Avensus heeft te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming
van een termijn van drie maanden.
Artikel 6 Eigendomsovergang en risico
(a) Het eigendom en risico met betrekking tot de Goederen gaat over op Avensus op het moment van
acceptatie van de Goederen door Avensus.
(b) `
Het in ontvangst nemen
van de Goederen door medewerkers van Avensus impliceert geenszins automatisch acceptatie en
goedkeuring van de Goederen.
Artikel 7 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
(a) De Leverancier houdt de Overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Avensus waarvan
Leverancier weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim.
(b) De geheimhoudingsverplichtingen blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 8 Garantie
(a) Op de Goederen is een volledige garantie van tenminste 12 maanden van toepassing.
(b) De garantietermijn vangt aan op het moment dat Avensus de Goederen heeft geaccepteerd.
(c) De Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen beantwoorden aan hetgeen is
overeenkomen en voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen.
Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht)
(a) In geval van Overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van beide Partijen onder de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht, zonder dat
Partijen over en weer tot vergoeding van schade zijn gehouden.
(b) Partijen kunnen zich alleen op Overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de Overmacht, onder overlegging
van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
(c) Onder Overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, tekortkoming van door Leverancier ingeschakelde derde(n).
(d) Indien de Overmacht langer dan één maand duurt heeft Avensus het recht de Overeenkomst
eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de Leverancier te
ontbinden voorzover de Overeenkomst nog niet is uitgevoerd. Dit recht heeft Avensus ook indien
de Overmacht korter dan één maand duurt en Avensus bij levering na beëindiging van de
Overmacht geen redelijk belang meer heeft.
(e) Eventuele vooruitbetaalde bedragen dienen binnen dertig dagen na de ontbinding te zijn
terugbetaald door de partij die in overmacht verkeert of verkeerde.
Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
(a) Indien de Leverancier toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn
verplichting(en) ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal Avensus de Leverancier hiervan
schriftelijk in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de Leverancier onmiddellijk in verzuim is.
(b) Onverminderd het recht op schadevergoeding, hieronder tenminste begrepen de vergoeding van
indirecte en gevolgschade en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare
tekortkoming, is Avensus gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 2%
van het door Avensus in verband met de levering te betalen bedrag per dag vanaf de dag van
verzuim, met een maximum van 20% van dit bedrag.
(c) Avensus heeft het recht zonder rechterlijke tussenkomst door middel van enkele schriftelijke
kennisgeving een Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden bij (dreigend)
faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van een Leverancier en indien een Leverancier
in verzuim is met de nakoming van een verplichting jegens Avensus.
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(d) In de onder 10 c genoemde gevallen zijn alle vorderingen die Avensus op de betreffende
Leverancier heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijk opeisbaar. De Leverancier is verplicht de reeds
door Avensus gedane betalingen voor prestaties ten aanzien van dat deel van de Overeenkomst
dat ontbonden is, te restitueren.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
(a) Avensus is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden, die de Leverancier lijdt als direct dan wel
indirect gevolg van handelen en/of nalaten van Avensus, behalve in het geval van opzet of grove
schuld van Avensus.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
(a) Intellectuele eigendomsrechten op Goederen die specifiek voor Avensus ontworpen en/of
vervaardigd zijn worden door Leverancier bij voorbaat aan Avensus overgedragen.
(b) Voor zover Avensus aan de Leverancier informatie, inlichtingen, documentatie of andere zaken ter
beschikking stelt voor de uitvoering van de verplichtingen van de Leverancier, blijven deze te allen
tijde de eigendom van Avensus.
(c) Voor zover er sprake is van niet specifiek voor Avensus ontwikkelde Goederen, verleent de
Leverancier een algehele, in omvang en duur, en onbeperkte licentie voor gebruik van de Goederen
binnen Avensus.
(d) De Leverancier verplicht zich op eerste afroep van Avensus iedere noodzakelijke handeling te
verrichten, al dan niet “voor zover rechtens (nog) vereist”, teneinde een intellectueel
eigendomsrecht aan Avensus over te dragen.
(e) De leverancier vrijwaart Avensus tegen alle aanspraken van derden verband houdende met de
inbreuk van rechten door de Leverancier.
Artikel 13 Verzekering
(a) Avensus heeft het recht van de Leverancier te verlangen voor eigen rekening van de Leverancier
een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s ten aanzien van de te leveren Goederen.
Leverancier heeft op eerste verzoek van Avensus de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te
geven.
(b) De Leverancier dient voor zijn rekening zorg te dragen voor verzekeringen voor transportschade.
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op iedere Overeenkomst waarbij Avensus partij is en op iedere rechtshandeling die Avensus verricht, is
Nederlands recht van toepassing.
Algemene inkoopvoorwaarden van Avensus BV. d.d. 16 juni 2014
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere, dossiernummer 05068877
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