Algemene Inkoopvoorwaarden Interflon BV

Artikel 1 – Definitie

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1	INTERFLON BV: INTERFLON BV te Roosendaal,
daaronder begrepen, in voorkomende gevallen,
aan INTERFLON BV gelieerde ondernemingen;
1.2	De Leverancier: degene met wie INTERFLON BV
een Overeenkomst en/of Order sluit tot levering,
aan INTERFLON BV, van Zaken en/of Diensten;
1.3	Zaken: alle ter uitvoering van een Overeenkomst
en/of Order te leveren roerende of onroerende zaken;
1.4	Diensten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst
en/of Order te leveren diensten;
1.5	Order: een door of namens INTERFLON BV
schriftelijk aan de Leverancier verstrekte opdracht
tot het leveren van Zaken en/of Diensten, inclusief
opdrachtbevestigingen;
1.6	Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde
overeenkomst waarbij de Leverancier zich verplicht
tot de levering van Zaken en/of Diensten aan
INTERFLON BV;

Artikel 2 – Algemeen

2.1	De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen,
van toepassing op iedere door INTERFLON BV
gesloten Overeenkomst, op iedere door INTERFLON
BV gedane offerte-aanvraag en op iedere door
INTERFLON BV geplaatste Order voor vervaardiging
en/of levering van Zaken en/of Diensten en alle
eventuele aanvullende- en vervolgorders.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe
ook genaamd, van de Leverancier wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Door het enkele ondertekenen van een
Overeenkomst of de enkele aanvaarding van een
Order erkent de Leverancier deze afstand doening.
Bij strijdigheid tussen de Algemene Inkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de
Leverancier, prevaleren de Algemene Inkoopvoorwaarden van INTERFLON BV.
2.2	INTERFLON BV heeft het recht de Algemene
Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een
zodanige wijziging zal rechtskracht hebben tussen
INTERFLON BV en de Leverancier, ook ten aanzien
van elke reeds bestaande Overeenkomst en/of Order
en treedt in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking daarvan door mededeling aan de Leverancier, tenzij de Leverancier binnen 14 (veertien) dagen
na deze mededeling kenbaar maakt hiermee niet in
te stemmen, in welk geval de voorgaande versie van
de Algemene Inkoopvoorwaarden onverminderd op
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elke reeds bestaande Overeenkomst en/of Order van
toepassing blijft.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1.	Een aanbieding door de Leverancier aan INTERFLON BV
is onherroepelijk, tenzij door de Leverancier schriftelijk
anders is aangegeven. De Leverancier doet een
aanbieding aan INTERFLON BV minimaal gestand
gedurende een termijn van 6 weken.
3.2.	INTERFLON BV wordt slechts en eerst aan een
aanvraag, een Order of een Overeenkomst gebonden
indien zij een opdracht schriftelijk heeft verstrekt
middels een Purchase Order (PO). Het uitblijven van
enige reactie op deze PO wordt gezien als acceptatie
van de PO onder toepasselijkheid van de Algemene
Inkoopvoorwaarden. Indien de Leverancier een
prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft
voordat hij een schriftelijke PO van INTERFLON BV heeft
ontvangen, doet hij dit voor eigen rekening en risico.

Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1.	De prijzen die genoemd zijn in een Overeenkomst
en/of Order zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s exclusief BTW, inclusief alle
kosten (bijvoorbeeld voor verpakking, transport,
in- en uitvoerrechten, verzekering, etc.), en komen
niet voor herziening in aanmerking. Op het moment
dat de Leverancier weet, althans in redelijkheid
behoort te weten dat de in de Overeenkomst en/of
Order opgenomen prijzen overschreden gaan
worden, dan is de Leverancier verplicht om deze
(mogelijke) overschrijding per ommegaande
schriftelijk aan INTERFLON BV te melden, met vermelding van de hoogte en deugdelijk onderbouwde
reden(en) voor de overschrijding. INTERFLON BV is
slechts gehouden tot betaling van de overschrijding
ten opzichte van de Overeenkomst en/of Order,
indien zij de verschuldigdheid daarvan expliciet
schriftelijk heeft erkend.
4.2.	De Leverancier zal de overeengekomen prijzen
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of
Order niet verhogen. In het geval de Leverancier
verplicht is de prijzen op grond van dwingende
wettelijke bepalingen te verhogen, heeft INTERFLON BV
het recht de Overeenkomst en/of Order met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
4.3.	Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
dient betaling door INTERFLON BV plaats te vinden
30 dagen na ontvangst van een factuur van de
Leverancier, waarbij de Leverancier zijn factuur mag
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versturen eerst na ontvangst en voorlopige acceptatie
van de Zaken en/of Diensten door INTERFLON BV.
4.4.	Facturen van de Leverancier worden uitsluitend
door INTERFLON BV aanvaard en betaald, indien
deze juist gespecificeerd zijn en overeenstemmen
met hetgeen in de Overeenkomst en/of Order is
bepaald, deze de correcte referentie- of opdrachtnummers bevatten, alsook de orderdatum van
INTERFLON BV. Onjuist gespecificeerde facturen
worden geretourneerd aan de Leverancier en
kunnen leiden tot vertraagde betaling. Indien
facturen correctie behoeven, loopt de betalingstermijn vanaf de datum van ontvangst van de
correcte factuur door INTERFLON BV.
4.5.	Het voldoen van een factuur door INTERFLON BV
impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig
recht ingevolge de Overeenkomst en/of Order,
deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de wet.
Het voldoen van een factuur kan niet worden opgevat als enige erkenning of definitieve acceptatie
door INTERFLON BV van de deugdelijkheid van de
geleverde Zaken en/of Diensten en ontslaat de
Leverancier niet van enige aansprakelijkheid ter zake.
4.6.	Indien de Leverancier enige verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst en/of Order, inclusief
de Algemene Inkoopvoorwaarden, niet (volledig)
nakomt, is INTERFLON BV gerechtigd de betaling
aan de Leverancier op te schorten.
4.7.	INTERFLON BV is gerechtigd al hetgeen zij aan de
Leverancier verschuldigd is te verrekenen met al
hetgeen de Leverancier aan haar verschuldigd is, uit
welke hoofde dan ook.

Artikel 5 – Leveringscondities

5.1.	Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt
levering door de Leverancier aan INTERFLON BV plaats
DDP (Delivery Duty Paid), overeenkomstig de Incoterms zoals die gelden op het moment waarop de
Overeenkomst en/of Order is aangegaan en dient
levering plaats te vinden op het in de Overeenkomst
en/of de Order vermelde adres en op het overeengekomen tijdstip respectievelijk binnen de overeengekomen termijn. Breukschade en/of beschadigingen
van Zaken welke zijn ontstaan bij het laden, transport
en/of lossen zijn voor rekening van de Leverancier,
ook indien de breuk en/of beschadiging(en) later
door INTERFLON BV worden geconstateerd.
5.2.	Overeengekomen leveringstermijnen zijn fatale
termijnen, zodat de Leverancier door het enkele
overschrijden van een dergelijke termijn in verzuim
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komt te verkeren zonder dat een ingebrekestelling
is vereist en waardoor INTERFLON BV gerechtigd is
de Overeenkomst en/of Order te ontbinden en/of
schadevergoeding te vorderen.
5.3.	De Leverancier dient INTERFLON BV onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van een
(dreigende) vertraging in de productie en/of
levering van bestelde Zaken en/of Diensten.
5.4.	De aflevering vindt plaats zonder verdere kosten
voor INTERFLON BV op de door INTERFLON BV aangegeven plaats, in een deugdelijke verpakking en
onder aanbieding van alle benodigde documenten,
tenzij voor desbetreffende Zaken en/of Diensten
schriftelijk anders is overeengekomen. Bovendien
dient iedere zending door de Leverancier aan
INTERFLON BV vergezeld te zijn van een paklijst
waarop een bestelnummer van INTERFLON BV
vermeld staat, alsmede aantallen en omschrijvingen
van geleverde Zaken en/of Diensten. Bij het
voorgaande worden ook de Incoterms, zoals die
gelden op het moment waarop de Overeenkomst
en/of Order is aangegaan, in acht genomen.
5.5.	De leveringstermijn wordt uitsluitend geacht te zijn
nagekomen indien op grond van de Overeenkomst
en/of Order afleveringen tijdig en volledig hebben
plaatsgevonden, inclusief levering van eventueel bijbehorende hulpmiddelen, waaronder maar niet beperkt
tot documentatie, kwaliteits- en garantiecertificaten.
5.6.	De eigendom en het risico van verlies en/of beschadiging van de te leveren Zaken gaat, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, bij moment van
aflevering over, tenzij de Zaken tijdens de aflevering
of later alsnog worden afgekeurd door INTERFLON
BV, in welk geval het eigendom van de Zaken niet
overgaat of is overgegaan op INTERFLON BV. De
Leverancier garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom van de Zaken wordt verkregen.
5.7.	De Leverancier is niet gerechtigd tot het doen van
deelleveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit door INTERFLON BV schriftelijk is goedgekeurd. Indien het uitvoeren van deelleveringen is
overeengekomen of goedgekeurd, wordt voor de
toepassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden
onder levering mede een deellevering verstaan.
5.8.	De Leverancier zal zich afdoende verzekeren tegen
(redelijkerwijze aanwezig te achten) risico’s gedurende
het transport van Zaken.
5.9.	Indien de Leverancier enige overeengekomen
leveringstermijn overschrijdt, is de Leverancier, onverminderd alle andere rechten van INTERFLON BV
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wegens het verzuim van de Leverancier, voor iedere
dag of gedeelte van een dag dat de Leverancier die
leveringstermijn overschrijdt, een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd ter grootte van 1%
van de totaal prijs die met de gezamenlijke leveringen onder de Overeenkomst en/of Order is gemoeid,
welke boete gemaximeerd is tot 50% van voornoemde
totaalprijs. INTERFLON BV is gerechtigd deze boete
te verrekenen overeenkomstig artikel 4.7 van de
Algemene Inkoopvoorwaarden.
5.10.	De verschuldigdheid van de in het vorige lid bedoelde
boete ontslaat de Leverancier niet uit zijn contractuele
verplichtingen jegens INTERFLON BV en de boete geldt
niet (mede) als schadeloosstelling voor eventueel
door INTERFLON BV geleden (totaal)schade.
5.11.	Indien INTERFLON BV de Leverancier verzoekt een
levering uit te stellen, is de Leverancier verplicht de
te leveren Zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar
bestemd voor INTREFLON BV op te slaan, te
beveiligen en te verzekeren.
5.12.	De Leverancier is niet bevoegd haar leveringsverplichtingen op te schorten in geval INTERFLON BV
tekortschiet in de nakoming van één of meer van
haar verplichtingen.

Artikel 6 –
Garanties, kwaliteit en (tussentijdse) keuringen

6.1.	De Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken
en/of Diensten geheel in overeenstemming zullen
zijn met het bepaalde in de Overeenkomst en/of
Order (in het bijzonder de hoeveelheid, kwaliteit en
uiterlijke hoedanigheid), zullen voldoen aan de door
INTERFLON BV vooraf opgegeven (technische)
specificaties en geschikt zullen zijn voor het doel
waarvoor de Zaken en/of Diensten uit hun aard of
blijkens de Overeenkomst en/of Order zijn bestemd.
De Leverancier garandeert dat ook op het moment
van hun aflevering Zaken en/of Diensten zullen voldoen
aan de dan geldende wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften betreffende kwaliteit (met
name ook de CE-keurmerken), milieu, veiligheid en
gezondheid, alsmede aan de dan binnen de branche
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, en
dat met de Zaken en/of Diensten geen inbreuk wordt
gemaakt op rechten van derden, daaronder begrepen
auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten en
het recht op handelsnamen c.q. domeinnamen en
in geval van het leveren van Diensten, dat deze
uitgevoerd worden door vakkundig personeel, dat
personeel op de hoogte is van de bij INTERFLON BV
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geldende veiligheidsvoorschriften en specifieke
regels voor met name, maar niet beperkt tot, de
regels met betrekking tot het dragen van speciale
uitrustingen en beschermingsmiddelen en dat het
personeel voormelde regels naleeft.
6.2.	Indien in een Overeenkomst en/of Order wordt
verwezen naar technische-, veiligheids-, milieu- of
andere voorschriften welke niet bij de Overeenkomst
en/of Order zijn gevoegd, wordt de Leverancier geacht bekend te zijn met de inhoud van de betreffende
voorschriften, tenzij de Leverancier INTERFLON BV
onverwijld schriftelijk het tegendeel meldt.
6.3.	INTERFLON BV is gerechtigd de Zaken en/of Diensten
voor, op of binnen redelijke termijn na het moment
van levering te laten keuren of te laten auditeren door
functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De
Leverancier dient hieraan alle redelijkerwijs te
verlangen medewerking te verlenen. Indien de Zaken
en/of Diensten, om welke reden ook, worden afgekeurd,
zal INTERFLON BV de Leverancier hierover binnen een
redelijke termijn informeren en kan INTERFLON BV
naar keuze vervanging of herstel verlangen en is de
Leverancier verplicht hieraan te voldoen. De Zaken
en/of Diensten worden na herstel en/of vervanging
als hiervoor bedoeld opnieuw aan een keuring
onderworpen. Alle kosten verbonden aan de nieuwe
keuring zijn voor rekening van de Leverancier. Indien
een keuring tweemaal niet succesvol wordt afgerond,
is INTERFLON BV gerechtigd de Overeenkomst en/of
Order direct te ontbinden en/of schadevergoeding te
vorderen, zonder daarbij gehouden te zijn tot
vergoeding van enige kosten en/of schade aan de
zijde van de Leverancier.
6.4.	INTERFLON BV is nimmer gehouden aan enige door
de Leverancier gestelde termijn waarbinnen door
INTERFLON BV kenbaar moet worden gemaakt dat
de geleverde Zaken en/of Diensten afgekeurd worden,
althans waarbinnen INTERFLON BV dient te
reclameren.
6.5.	Indien de Leverancier niet binnen 10 (tien) werkdagen
na ontvangst van INTERFLON BV de afgekeurde
Zaken naar wens van INTERFLON BV terughaalt,
heeft INTERFLON BV het recht deze Zaken zonder
toestemming van de Leverancier voor rekening en
risico van de Leverancier te retourneren.
6.6.	De Leverancier blijft steeds verantwoordelijk voor
de conformiteit van de door haar geleverde Zaken
en/of Diensten, ongeacht de resultaten van een
eventuele (tussentijdse) keuring en/of een acceptatie van de geleverde Zaken en/of Diensten.
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6.7.	De Leverancier garandeert gedurende een periode
van 1 (één) jaar, tenzij er normaliter een langere
termijn geldt, die alsdan ook zal gelden, vanaf de
datum van levering van de Zaken en/of Diensten alle
gebreken of onvolkomenheden die zich tijdens die
periode voordoen, met uitzondering van die welke
het gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal
gebruik, kosteloos en na eerste kennisgeving door
INTERFLON BV onmiddellijk en volledig te herstellen. Na herstel gaat een nieuwe garantieperiode van
1 (één) jaar lopen.

Artikel 7 –
Tekortkoming, aansprakelijkheid en verzekering

7.1.	Zodra de Leverancier weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal
kunnen nakomen, zal hij INTERFLON BV onverwijld
schriftelijk hiervan mededeling doen, met vermelding
van de relevante omstandigheden, de door hem
getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Bij gebreke van een
dergelijke mededeling kan de Leverancier geen
beroep doen op deze omstandigheden bij de
beoordeling of sprake is van een niet-toerekenbare
tekortkoming.
7.2.	Als INTERFLON BV nakoming van de Overeenkomst
en/of Order verlangt, is de Leverancier verplicht deze
prompt geheel na te komen en eventueel geweigerde
Zaken en/of Diensten voor zijn rekening en risico te
vervangen. Bij gebreke van (behoorlijke) nakoming
respectievelijk vervanging binnen de daartoe door
INTERFLON BV te stellen redelijke termijn, zomede in
spoedeisende gevallen, is INTERFLON BV gerechtigd
voor rekening en risico van de Leverancier op andere
wijze in nakoming van de opdracht respectievelijk
vervanging van de geweigerde Zaken en/of Diensten
te voorzien.
7.3.	De Leverancier is aansprakelijk voor, en zal
INTERFLON BV vrijwaren ter zake van elke vordering
betreffende, schade die direct of indirect het gevolg
is van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming
door de Leverancier van de Overeenkomst en/of
Order of van de schending, door de Leverancier,
van enige andere contractuele of niet-contractuele
verplichting jegens INTERFLON BV of derden.
7.4.	De Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade die door INTERFLON BV of door
derden wordt geleden als gevolg een gebrek aan de
geleverde Zaken en/of Diensten, waaronder begrepen
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maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg- en stagnatieschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van
klanten en imagoschade, een tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst en/of Order of
anderszins verband houdt met de uitvoering van
de Overeenkomst en/of Order, ongeacht of deze
tekortkoming wordt toegerekend aan de Leverancier of aan vertegenwoordigers, personeel, onderaannemers of toeleveranciers van de Leverancier of
andere door de Leverancier ingeschakelde partijen.
7.5.	De Leverancier zal INTERFLON BV volledig vrijwaren
voor aanspraken van derden wegens schade als
gevolg van de in het vorige lid van dit artikel
genoemde omstandigheden, behoudens voor zover
veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van
INTERFLON BV of haar medewerkers.
7.6.	Iedere aansprakelijkheid van INTERFLON BV jegens
de Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van INTERFLON BV.
7.7.	De Leverancier houdt zich op eigen kosten adequaat
verzekerd ter zake van aansprakelijkheid, en verschaft
INTERFLON BV desgewenst inzage in de polis(sen).
INTERFLON BV zal indien door INTERFLON BV
gewenst worden vermeld als medebelanghebbende
op de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook
uit tot hulpmiddelen of -personen welke op enige
wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of
Order zijn betrokken.
7.8.	De Leverancier zal op haar verzekeringspolissen doen
aantekenen dat eventuele uitkeringen door de
verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen
worden aan degene die de schade daadwerkelijk
heeft geleden.
7.9. Het risico voor wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijk van de Leverancier dient gedekt te zijn
tot minimaal een bedrag van EUR 2.500.000 Indien de
Leverancier deze verplichting niet (volledig) nakomt,
is INTERFLON BV gerechtigd de bedoelde verzekering
af te sluiten bij een verzekeraar naar haar keuze, voor
rekening van de Leverancier.

Artikel 8 –
Geheimhouding en intellectuele eigendom

8.1.	Planningen, tekeningen, schema’s, recepturen,
(product)specificaties en dergelijke, alsmede in het
algemeen alle documenten, schriftelijke en mondelinge
informatie die door of middels INTERFLON BV aan de
Leverancier zijn verstrekt of door de Leverancier in
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verband met de uitvoering van een Overeenkomst
en/of Order zijn aangeschaft of vervaardigd, zijn strikt
vertrouwelijk en blijven het exclusieve eigendom van
INTERFLON BV, althans worden gelijktijdig met de overdracht van de Zaken en/of Diensten van de Leverancier
op INTERFLON BV haar exclusieve eigendom.
8.2. De Leverancier is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERFLON BV, gehouden tot
geheimhouding ten aanzien van alle informatie en
gegevens van INTERFLON BV die de Leverancier in
verband met enige Overeenkomst en/of Order
verneemt of ontvangt en mag deze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERFLON BV,
niet ter beschikking stellen aan derden.
8.3.	De op de Leverancier op grond van de leden 1 en 2
van dit artikel geldende verplichtingen zullen door de
Leverancier ook aan haar eventuele toeleveranciers
en onderaannemers worden opgelegd.
8.4.	Indien de Leverancier in strijd handelt met hetgeen
in voormelde leden van dit artikel is bepaald, is de
Leverancier een boete verschuldigd van EUR 50.000
per overtreding en van EUR 5.000 voor iedere dag of
gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt.
Deze boetes gelden niet als schadeloosstelling voor
eventueel door INTERFLON BV geleden schade maar
hebben een strikt punitief karakter. Deze bepaling
blijft van kracht tot 5 (vijf) jaar na de voltooiing en/of
beëindiging van de Overeenkomst en/of Order.
8.5.	Indien INTERFLON BV en/of de Leverancier bij enige
overeenkomst gegevens van personen uitwisselen,
zullen zij zich houden aan de daarvoor geldende
regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

Artikel 9 – Verzuim en beëindiging

9.1.	INTERFLON BV is gerechtigd een Overeenkomst en/
of Order zonder voorafgaande ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding
jegens de Leverancier gehouden te zijn, indien:
- de Leverancier één of meer van haar verplichtingen
jegens INTERFLON BV niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt;
- de Leverancier in staat van faillissement is komen te
verkeren, haar surséance van betaling is verleend, zij
haar bedrijf heeft stilgelegd of liquideert, de eigendom van of controle over de Leverancier of een
substantieel deel van haar activa overgaat, op welke
wijze dan ook, op een derde of er beslag gelegd wordt
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op een aanzienlijk deel van haar activa of een
conservatoir beslag op een aanzienlijk deel van
haar activa overgaat in een executoriaal beslag;
- een of meerdere vergunningen van de Leverancier
die voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of
Order noodzakelijk zijn worden ingetrokken.
9.2.	Alle vorderingen die INTERFLON BV in geval van
ontbinding of tussentijdse beëindiging op de
Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen op
dat moment terstond en ten volle opeisbaar zijn.
9.3.	Indien de productie van INTERFLON BV om welke
reden dan ook op of na het tijdstip waarop de
Overeenkomst en/of Order tot stand is gekomen
wordt verminderd of stilgelegd, heeft INTERFLON
BV het recht de Overeenkomst en/of Order geheel
of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden
te zijn, te beëindigen.

Artikel 10 – Ketenaansprakelijkheid

10.1.	Dit artikel is van toepassing indien de Leverancier
optreedt als onderaannemer van INTERFLON BV,
althans INTERFLON BV Diensten bij de Leverancier
inkoopt zijnde inlening van personen.
10.2.	De Leverancier is gehouden aan INTERFLON BV op
eerste verzoek de volgende bescheiden te tonen:
a)	de meest recente inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b)	de meest recente inschrijving bij een Bedrijfsvereniging;
c)	de vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
d) het omzet- en loonbelastingnummer;
e)	een door een registeraccountant opgestelde
en ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de
Leverancier de met betrekking tot de door de in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of
Order met INTERFLON BV ingeschakelde werknemers gedurende de loop van de Overeenkomst
en/of Order verschuldigde loonbelasting, premies
sociale verzekeringen en BTW heeft afgedragen;
f) een kopie overeenkomst G-rekening.
10.3.	De Leverancier dient zijn verplichtingen ten aanzien
van de afdracht van omzet- en loonbelasting en
premies sociale verzekeringen stipt na te komen en
is aansprakelijk voor alle schade die INTERFLON BV
lijdt en zou lijden wanneer deze ter zake (hoofdelijk)
aansprakelijk gesteld zou worden wegens niet
tijdige betaling door de Leverancier.
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10.4.	Indien en zolang de Leverancier de in artikel 10.2
onder e. bedoelde verklaring niet overlegt, is
INTERFLON BV bevoegd om betaling tot het bedrag
waartoe INTERFLON BV het risico van aansprakelijkheid loopt, op te schorten. INTERFLON BV is altijd
gerechtigd de af te dragen sociale verzekeringspremies,
loonbelasting en/of BTW op de daarvoor bestemde
geblokkeerde G-rekening te storten dan wel de betreffende bedragen rechtstreeks over te maken naar
de belastingdienst of de bedrijfsvereniging. Door deze
handelingen is INTERFLON BV in zoverre ook jegens
de Leverancier gekweten.

Artikel 11 –
Onderaanneming en contractoverneming

11.1.	Het is de Leverancier niet toegestaan een Overeenkomst en/of Order met INTERFLON BV geheel of
gedeeltelijk door een derde (mede) te laten uitvoeren
zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van INTERFLON BV. INTERFLON BV kan aan een
dergelijke toestemming voorwaarden verbinden.
11.2.	De Leverancier staat op gelijke wijze als voor zijn
eigen verplichtingen in voor derden aan zijn zijde
(bijvoorbeeld personeel van de Leverancier of door
hem direct of indirect ingeschakelde derden).
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Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1.	Indien één of meerdere bepaling in de Algemene
Inkoopvoorwaarden ongeldig blijken te zijn of door
een rechter buiten werking worden gesteld, blijven
de overige bepalingen onverkort van kracht.
13.2.	De rechtsverhouding tussen INTERFLON BV en de
Leverancier wordt beheerst door het Nederlands
recht.
13.3.	Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door
de daartoe bevoegde rechter binnen de rechtbank
Zeeland-West-Brabant.
13.4.	De Nederlandstalige versie van de Algemene
Inkoopvoorwaarden, dan wel de Overeenkomst(en)
en/of Order(s) tussen partijen, prevaleert steeds
boven een anderstalige versie daarvan.

Artikel 12 – REACH

	
De Leverancier staat uitdrukkelijk in voor nalevering van
Verordening 1907/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende
de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van
Chemicaliën (REACH). De Leverancier zorgt er in het
bijzonder voor dat de substanties, polymeren die in
preparaten of artikelen worden gebruikt zijn geregistreerd bij het Europees Chemicaliën Agentschap in
Helsinki als vastgelegd in voormelde Verordening. Als
de Leverancier zijn verplichtingen onder de Verordening
niet nakomt, vrijwaart hij INTERFLON BV van en vergoedt
hij alle schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid
als gevolg van verzuim.
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