ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN DOCC CONTROL B.V.
Laatst gewijzigd: 2 mei 2018

1.

Definities

1.1

In deze algemene inkoop voorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:
Diensten:
Alle mogelijke diensten die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van DOCC CONTROL
verricht, al dan niet in samenhang met levering van Producten.

DOCC CONTROL:
DOCC CONTROL gevestigd te Oisterwijk (Nederland), aan (5061HS) De Lind 13 A,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66861780 alsmede haar
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, en de tot haar in concernverband
staande vennootschappen;
Opdrachtnemer:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon bij wie DOCC CONTROL Producten en/of Diensten
bestelt en/of met wie zij in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
Opdracht(en):
Iedere opdracht van DOCC CONTROL aan Opdrachtnemer tot het leveren van Producten
en/of Diensten.
Producten:
Alle producten die op basis van een Overeenkomst aan DOCC CONTROL door
Opdrachtnemer zijn aangeboden en geleverd.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die de Opdrachtnemer met DOCC CONTROL aangaat ten aanzien
van het leveren van Producten en/of Diensten.
Vertrouwelijke informatie:
Alle schriftelijke en mondelinge informatie die betrekking heeft op de onderneming van DOCC
CONTROL, de structuur, systemen, activiteiten, cliënten, prospects, bedrijfsgeheimen,
knowhow en alle overige informatie waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs kan aannemen
dat deze vertrouwelijk van aard is.
Werkzaamheden:
De door Opdrachtnemer ten behoeve van DOCC CONTROL uit te voeren
werkzaamheden op basis van een Overeenkomst.
2.

Toepasselijkheid

2.1

Voor Overeenkomsten gelden geen andere voorwaarden tussen DOCC CONTROL en de
Opdrachtnemer dan deze Voorwaarden, ook niet als hier in de offerte of andere
documenten naar wordt verwezen door de Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van
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eventuele verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.2

Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zijn dan laat dat
onverlet de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de
Overeenkomst.

3.

Opdrachten en totstandkoming Overeenkomsten

3.1

Alle Opdrachten van DOCC CONTROL zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.2

Elke Opdracht van DOCC CONTROL bij Opdrachtnemer dient door de Opdrachtnemer
binnen 14 (veertien) werkdagen na verzending te zijn aanvaard. Indien Opdrachtnemer
een Opdracht niet binnen deze termijn heeft aanvaard, heeft DOCC CONTROL het recht
(maar niet de plicht) om de Opdracht te annuleren.

3.3

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn bindend en kunnen
niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van DOCC CONTROL.

4.

Prijzen

4.1

In een Opdracht vermelde prijzen zijn vaste prijzen in Euro en exclusief belastingen. De
prijzen van Producten zijn inclusief de verpakking en levering DDP vrij van invoerrechten.
De prijzen van Diensten zijn altijd inclusief alle mogelijke kosten, waaronder begrepen
mogelijke reis- en verblijfkosten.

4.2

Op DOCC CONTROL rust slechts een betalingsverplichting nadat de Opdracht volledig
en juist is uitgevoerd en als zodanig door DOCC CONTROL is aanvaard. De
betalingstermijn van door Opdrachtnemer verstuurde facturen is 30 dagen na ontvangst
daarvan door DOCC CONTROL. Facturen dienen te worden verstuurd aan het volgende
e-mailadres van DOCC CONTROL: invoices@delind13a.com.

4.3

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om mogelijke vorderingen over te dragen aan
derden of op enige wijze zekerheidsrechten daarop te vestigen, tenzij DOCC CONTROL
hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

5.

Uitvoering Overeenkomst

5.1

Opdrachtnemer is gehouden een Opdracht en/of Overeenkomst zelf uit te voeren, tenzij
DOCC CONTROL uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het
inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht. In dat geval is Opdrachtnemer
gehouden om DOCC CONTROL te informeren welke derden (en specifiek personeel)
worden ingeschakeld.

5.2

Indien DOCC CONCTROL schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het inschakelen
van derden bij de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst blijft Opdrachtnemer
volledig aansprakelijkheid voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer vrijwaart
DOCC CONTROL tegen alle mogelijke aanspraken di het gevolg zijn van
werkzaamheden uitgevoerd door derden ingeschakeld door Opdrachtnemer.
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5.3

Termijnen die in de Opdracht en/of Overeenkomst zijn overeengekomen, worden
aangemerkt als fatale termijnen voor Opdrachtnemer.

5.4

Termijnen die in de Opdracht en/of Overeenkomst zijn overeengekomen, vangen aan op
de dag waarop de Opdracht is aanvaard door Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

5.5

Indien Opdrachtnemer een overeengekomen termijn overschrijdt en in verzuim is, is
Opdrachtnemer verplicht om direct alle van DOCC CONTROL reeds ontvangen
vooruitbetalingen aan DOCC CONTROL terug te betalen. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk
niet gerechtigd om eventuele vorderingen op DOCC DONCTROL met deze terug te
betalen bedragen te verrekenen.

5.6

De Opdracht en/of Overeenkomst dient door Opdrachtnemer volgens de instructies van
DOCC CONTROL te worden uitgevoerd, waarbij als minimale uitgangspunt geldt dat
Opdrachtnemer aan de eisen van goed vakmanschap zal voldoen.

5.7

Eventuele wezenlijke wijzigingen in de Opdracht en/of Overeenkomst worden als
meerwerk of minderwerk beschouwd, waarvoor partijen in onderling overleg een redelijke
aanvullende vergoeding of korting overeen zullen komen. Meerwerk omvat echter niet de
eventuele aanvullende werkzaamheden die Opdrachtnemer had kunnen voorzien bij
aanvaarding van de Opdracht. DOCC CONTROL is slechts een vergoeding voor
meerwerk verschuldigd, nadat zij schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het
uitvoering van eventueel meerwerk.

6.

Garanties

6.1

Opdrachtnemer garandeert i) dat de door haar geleverde Producten en Diensten voldoen
aan hetgeen is overeengekomen in de Opdracht, ii) geschikt zijn voor hetgeen waarvoor
de Opdracht is gegeven, iii) de Producten nieuw zijn, iv) de Producten en/of Diensten vrij
van fouten voor wat betreft het ontwerp zijn en geen gebreken bevatten, v) de Producten
de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht (zoals bedoeld in artikel 6:186
Burgerlijk Wetboek) en vi) de Producten voldoen aan alle toepasselijke wetten en
regelgeving, meer in het bijzonder dat de Producten en verpakkingen geschikt zijn om te
verhandelen in de landen waar DOCC CONTROL de Producten wenst te verkopen.

6.2

Eventuele gebreken in de Producten en/of Diensten die binnen twee jaar na (op)levering
ontstaan, zullen kosteloos door Opdrachtnemer worden hersteld (eventueel door
vervanging van de Producten), onverminderd het recht van DOCC CONTROL om
volledige schadevergoeding te vorderen. Na herstel van het gebrek of vervanging van het
Product begint een nieuwe garantieperiode te lopen van twee jaar. In het geval een
Product en/of Dienst voor een gedeelte wordt hersteld (eventueel door vervanging van
een onderdeel), begint voor het herstelde deel een nieuwe garantieperiode te lopen van
twee jaar.

7.

Inspectie van Producten door DOCC CONTROL

7.1

DOCC CONTROL heeft het recht om Producten voor aflevering op haar kosten te
inspecteren, zo nodig bij Opdrachtnemer vergezeld door een door DOCC CONTROL aan
te wijzen deskundige. Opdrachtnemer zal aan een dergelijke inspectie alle redelijke
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medewerking verlenen en DOCC CONTROL zal een dergelijke inspectie altijd tijdig
aankondigen.
8.

Aflevering DDP – Delivered Duty Paid

8.1

Alle Producten dienen conform de Incoterms DDP te worden geleverd op de plaats zoals
aangegeven door DOCC CONTROL in de Opdracht. Indien in de Opdracht geen plaats is
aangeduid, dienen de Producten aan het adres van DOCC CONTROL te worden
geleverd.

8.2

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor conforme verpakking, beveiliging en verzekering
van de Producten tijdens het transport. Aflevering van de Producten geschiedt volledig
voor risico van Opdrachtnemer.

8.3

Opdrachtnemer is gehouden om alle tegelijkertijd bestelde Producten in dezelfde zending
aan DOCC CONTROL te versturen, tenzij DOCC CONTROL schriftelijke toestemming
heeft gegeven voor het verzenden van de Producten in deelzendingen.

9.

Overgang van eigendom en risico

9.1

De eigendom van de Producten gaat over op DOCC CONTROL op het moment van
aflevering. Totdat de Producten zijn afgeleverd bij DOCC CONTROL draagt
Opdrachtnemer het volledige risico van onder meer beschadiging of verlies van de
Producten.

9.2

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot bestelde
Producten.

10.

Aansprakelijkheid

10.1

Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle directe schade die door DOCC
CONTROL wordt geleden als gevolg van de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer
is tevens aansprakelijk voor alle mogelijke directe schade als gevolg van handelen van
door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

10.2

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele indirecte schade (waaronder begrepen,
gederfde winst) geleden door DOCC CONTROL tot een bedrag van maximaal EUR
1.000.000,- per schade voortbrengende gebeurtenis.

10.3

Opdrachtnemer is verplicht zich afdoende te verzekeren voor enige aansprakelijkheid die
kan voortvloeien uit de uitvoering van de Opdracht. Indien DOCC CONTROL
Opdrachtnemer aansprakelijk stelt, is Opdrachtnemer gehouden om op verzoek van
DOCC CONTROL alle aanspraken op uitkeringen van de verzekering aan DOCC
CONTROL over te dragen.

11.

Intellectuele Eigendom

11.1

Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering
van de Opdracht en/of Overeenkomst komen toe aan DOCC CONTROL. Voor zover
vereist, worden eventuele intellectuele eigendomsrechten hierbij nu reeds voor alsdan
aan DOCC CONTROL overgedragen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden
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om alle medewerking te verlenen aan DOCC CONTROL bij eventuele nadere
handelingen om intellectuele eigendomsrechten aan DOCC CONTROL over te dragen,
waaronder begrepen het tekenen van akte(s) van overdracht, alles op kosten van
Opdrachtnemer.
11.2

Opdrachtnemer verleent hierbij aan DOCC CONTROL een niet-exclusieve, royaltyvrije,
wereldwijde en niet-opzegbare licentie ten aanzien van alle eventuele intellectuele
eigendomsrechten van Opdrachtnemer op de Producten en/of Diensten. Op grond van
deze licentie verkrijgt DOCC CONTROL het recht om de Producten en/of resultaten als
gevolg van de Diensten vrijelijk te gebruiken en te verhandelen in de breedste zin van het
woord.

11.3

Opdrachtnemer vrijwaart DOCC CONTROL voor alle mogelijke aanspraken
(schadevergoeding en kosten van juridische bijstand daaronder begrepen) van derden
inhoudende dat de Producten en/of (resultaten van de) Diensten inbreuk maken op
intellectuele eigendomsrechten.

12.

Geheimhouding

12.1

Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van een Overeenkomst ter kennis komt, en
waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op
geen enkele wijze verder bekend behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak
van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

12.2

Opdrachtnemer verplicht zich haar personeel alsmede eventueel met toestemming van
DOCC CONTROL ingeschakelde derden om de geheimhoudingsverplichtingen zoals
opgenomen in deze Voorwaarden na te komen en verzekert deze geheimhouding door
het aangaan van additionele geheimhoudingsovereenkomsten.

12.3

Opdrachtnemer stelt alle vertrouwelijke gegevens van DOCC CONTROL die zij in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, inclusief eventueel
daarvan gemaakte kopieën, op eerste verzoek aan DOCC CONTROL ter beschikking.

12.4

Indien Opdrachtnemer de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichtingen
schendt, is zij aan DOCC CONTROL een contractuele boete verschuldigd van EUR
1.000,– per overtreding, onverminderd het recht van DOCC CONTROL om een
vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te eisen.

13.

Ontbinding

13.1

Onverminderd de overige rechten van DOCC CONTROL, heeft zij het recht om de
Overeenkomst buitenrechtelijk (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming
van haar verplichtingen en enige tekortkoming niet binnen een termijn van 14 dagen heeft
hersteld na daarop door DOCC CONTROL te zijn gewezen.

13.2

DOCC CONTROL heeft daarenboven ook het recht om een Overeenkomst te ontbinden
met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien:
a) aan Opdrachtnemer surséance van betaling is verleend;
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b) het faillissement van Opdrachtnemer wordt aangevraagd of uitgesproken;
c) de onderneming van Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook wordt stilgelegd;
d) een substantieel deel van de zeggenschap in Opdrachtnemer in andere handen komt.
13.3

In voornoemde gevallen zullen alle mogelijke vorderingen van DOCC CONTROL op
Opdrachtnemer direct opeisbaar zijn. Alle mogelijke door DOCC CONTROL aan
Opdrachtnemer reeds betaalde bedragen kunnen dan bovendien als onverschuldigd
betaald van Opdrachtnemer worden teruggevorderd.

14.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten
met DOCC CONTROL is het Nederlands recht exclusief van toepassing. Toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2

Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.
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