
                                                                                                                                                                       
 
 

  
AALLGGEEMMEENNEE  IINNKKOOOOPPVVOOOORRWWAAAARRDDEENN  VVAANN  PPRRÉÉ  PPAAIINN  BB..VV..    

 
gevestigd en kantoorhoudende te (7575 BX) Oldenzaal aan de Kleibultweg no. 94, gedeponeerd 
onder Kamer van Koophandel nummer 06075288.  
 
 
1.  ALGEMEEN/ORDERS EN ACCEPTATIE 

 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
  

Ons: Pré Pain B.V.,alsmede de daarmee verbonden vennootschappen die naar 
deze algemene inkoopvoorwaarden verwijzen of zich hiervan bedienen 

Leverancier:  de contractspartij van ons 
Bestelling:  een opdracht van ons tot levering van een product of dienst 
Goederen: de zaken of diensten die met de bestelling verband houden 

 
1.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor al onze bestellingen, 

opdrachten en voor alle door ons afgesloten overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden. 
 
1.3 Deze inkoopvoorwaarden prevaleren boven de eventuele verkoopvoorwaarden van de 

leverancier. 
 
1.4 Offertes/aanbiedingen van leveranciers zijn onherroepelijk en hebben een geldigheidsduur 

van 30 dagen, tenzij de offerte/aanbieding een langere geldigheidsduur vermeldt.  
 
1.5 Orders en overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor ons 

slechts dan bindend indien zij schriftelijk door ons zijn geplaatst of bevestigd. 
 
 
2. PRIJZEN 
 
2.1 De in de bestelling/koopovereenkomst genoemde prijzen zijn vaste prijzen en zijn inclusief alle 

kosten, hoe ook genaamd, zoals die van een deugdelijke verpakking en van aflevering op de 
plaats van levering. De prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's en 
zijn exclusief BTW. Mogelijke kosten van meerwerk zijn door ons niet verschuldigd, tenzij deze 
voor het uitvoeren van dit meerwerk schriftelijk door ons zijn aanvaard.  

 
2.2 Terzake van aanbiedingen kunnen ons geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
 
3. KWALITEIT EN HOEVEELHEDEN/KWALITEITSCONTROLE/IDENTIFICATIEVOORSCHRIFTEN 
 
3.1 De leverancier garandeert dat de bestelde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij 

zijn bestemd en dat de goederen van goede kwaliteit, vrij van constructie-, materiaal- en 
fabricagefouten zijn, alsook vrij zijn van fouten of gebreken in de aard, samenstelling, inhoud 
of receptuur (ook in microbiologisch opzicht) en dat de goederen voldoen aan de door ons 
gestelde eisen, aan de terzake geldende overheidsnormen, aan de toepasselijk te achten 
nationale en internationale regelgeving (waaronder begrepen de Warenwetgeving) en aan de 
aan ons gegeven c.q. door ons verstrekte specificaties, alsmede de overige normen waarnaar 
door ons is verwezen zoals bestek, tekeningen, maten, gewichten en hoeveelheden. De 
leverancier staat er voor in dat de goederen voldoen aan de Warenwettelijke eisen voor het 
land van import of aflevering. Indien de normen, waarnaar door ons verwezen is, alsmede 
door ons gegeven aanwijzingen, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen 
dat leverancier in strijd met de goede trouw zal handelen door, zonder ons daarop te wijzen tot 
levering van de desbetreffende goederen over te gaan, is leverancier voor alle directe of 
indirecte schade die wij hierdoor lijden, aansprakelijk.  
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3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaan wij met meer of minder leveringen en/of 
deelleveringen niet akkoord. Door ons niet bestelde of teveel geleverde goederen worden 
door ons niet franco aan de leverancier geretourneerd.  

 
3.3 Een door ons aan te wijzen kwaliteitsfunctionaris is gerechtigd kwaliteitszorgaspecten bij de 

leverancier te verifiëren voor zover dat door ons gewenst wordt. 
 
3.4 Alle in de opdracht of anderszins kenbaar gemaakte identificatievoorschriften dienen strikt te 

worden aangehouden en duidelijk te worden aangebracht. 
 
3.5 Wij zijn niet gehouden tot het verrichten van ingangscontroles. Het niet houden van 

ingangscontroles beperkt noch ons recht op reclame, noch onze overige rechten.  
 
 
4. TER BESCHIKKING STELLEN VAN GOEDEREN 
 
4.1 Goederen (zoals bijvoorbeeld modellen, matrijzen, mallen en tekeningen etc.) en knowhow 

welke door ons voor de uitvoering van een opdracht aan de leverancier ter beschikking 
worden gesteld danwel op onze kosten zijn aangebracht of vervaardigd, blijven, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, onder alle omstandigheden ons eigendom. 
De leverancier is verplicht deze goederen zodanig te merken dat identificatie van de goederen 
als zijnde ons eigendom te allen tijde mogelijk is c.q. blijft. De leverancier is aansprakelijk voor 
beschadiging van deze goederen of voor eventuele schade in welke zin dan ook, welke door 
deze goederen is ontstaan. De leverancier dient deze goederen in goede staat van onderhoud 
te houden en ten genoegen van ons doch voor eigen rekening te verzekeren. Deze goederen 
dienen aan ons, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op ons eerste verzoek en in 
ieder geval direct na de laatste levering franco te worden teruggezonden.  

 
 
5. (FRANCO)LEVERING EN TRANSPORTVERZEKERING 
 
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien uit de aard van de overeenkomst 

anders voortvloeit , dient de levering van de door ons bestelde goederen te geschieden door 
bezorging aan het door ons opgegeven afleveradres. Ingeval ons personeel behulpzaam is bij 
de lossing, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid en voor risico van de leverancier. Indien 
de goederen door of namens ons worden afgehaald dient de leverancier hulp bij het inladen te 
verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. 

 
5.2 Alle leveranties zijn franco plaats van aflevering tenzij anders is overeengekomen. Bij levering 

franco plaats van aflevering zullen de goederen door de leverancier moeten worden 
opgeslagen op de door ons aan te wijzen plaats op het afleveradres. Bij levering franco plaats 
van aflevering komt het transportrisico voor rekening van de leverancier. Voor schade, welke 
ook, door, tijdens of verband houdende met het transport door ons geleden, is de leverancier 
aansprakelijk.  

 
5.3 Leverancier staat er voor in dat de goederen dusdanig gepalletiseerd zijn, zodat er geen 

verschuivingen zullen optreden. Leverancier vrijwaart ons en ons personeel voor alle schade 
die ontstaat door het niet nakomen van deze verplichting.  

 
 
6. LEVERTIJD EN BOETE 
 
6.1 De leverancier is verplicht de in de inkoopopdracht/bestelling vermelde datum strikt aan te 

houden. In geval van overschrijding van de levertijd, zonder dat dit tevoren door ons is 
geaccepteerd, is de leverancier in gebreke en behouden wij ons in alle gevallen het recht voor 
de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst en onverminderd onze overige rechten, waaronder begrepen ons recht op 
schadevergoeding, zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan de leverancier gehouden 
zijn. Voorts behouden wij ons dan het recht voor reeds ontvangen goederen voor rekening 
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van de leverancier terug te zenden en alsnog aangeboden goederen te weigeren. Indien de 
leverancier een overschrijding van de levertijd verwacht, dient hij dit terstond aan ons te 
melden.  

 
6.2 In geval van overschrijding van de levertijd is de leverancier aan ons een direct opeisbare 

boete van 2% voor elke dag vertraging tot een maximum van 10% van de prijs van het niet 
tijdig afgeleverde verschuldigd met dien verstande dat de boete per dag nimmer minder dan 
€ 200,00 zal bedragen en dat de totale boete nimmer minder dan € 1.000,00 zal bedragen. 
Een en ander laat onverlet ons recht op volledige schadevergoeding. Indien wij tot 
ontbinding/annulering overgaan is de leverancier hiernaast ter onzer keuze een direct 
opeisbare boete van 10% van de overeengekomen koopprijs aan ons verschuldigd of verplicht 
om onze werkelijke schade te vergoeden. Al onze betalingsverplichtingen zullen zijn 
opgeschort totdat is vastgesteld welk bedrag wij wegens schade en kosten van de leverancier 
te vorderen hebben. 

 
6.3 In geval van geheel of gedeeltelijke ontbinding/annulering is de leverancier verplicht om 

eventueel door ons betaalde voorschotten, vooruitbetalingen, garantiesommen en dergelijke 
onverwijld aan ons terug te betalen, zonder dat de leverancier een beroep kan doen op 
verrekening. Voorts dienen dan eventueel door ons gestelde bankgaranties of borgtochten 
terstond aan ons te worden vrijgegeven.  

 
 
7. EIGENDOMSOVERGANG 
 
7.1 De overgang van het eigendom en het risico vindt plaats zodra de goederen door ons in 

ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring door ons blijft het risico van de betreffende 
goederen bij de leverancier.  

 
 
8. FAKTUREN/VERZENDADVIEZEN EN AFLEVERINGSBONNEN 
 
8.1 Op fakturen, verzendadviezen en afleveringsbonnen dient duidelijk onze opdrachtnummers en 

het eventuele project vermeld te worden. Fakturen moeten per separate post of per 
elektronische post aan onze afdeling financiële administratie worden gezonden 
Verzendadviezen dienen met de goederen te worden verzonden.  

 
8.2 Het niet voldoen aan het in lid 1 vermelde, alsmede het niet volledig en duidelijk invullen van 

deze documenten (met alle noodzakelijke gegevens zoals opdrachtnummers en dergelijke) zal 
vertraging in de betaling tot gevolg kunnen hebben. In geval van een dergelijke 
betalingsvertraging zijn wij geenszins in gebreke en zijn wij derhalve geenszins rente en/of 
schade verschuldigd.  

 
 
9. GEHEIMHOUDING 
 
9.1 De leverancier zal zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst 

strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitvoering van de overeenkomst te 
zijner kennis komt met betrekking tot onze bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des 
woords, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, 
schema's, ontwerpen en dergelijke in verband met de zaken en belangen van ons bedrijf. De 
leverancier is niet bevoegd om van ons bedrijf, goederen, projecten etc. al dan niet 
commercieel gebruik te maken, door middel van het maken van foto’s, films of anderszins. De 
leverancier is niet gerechtigd om in een brochure of anderszins in media of brieven etc. het 
bestaan van een overeenkomst met ons aan derden bekend te maken zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming. 
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10. AFKEURING 
 
10.1 In ontvangstname, noch betaling van de goederen houdt aanvaarding door ons in.  
 
10.2 Afgeleverde goederen die niet voldoen aan de eisen bedoeld in artikel 3 kunnen door ons 

worden afgekeurd. In geval van afkeuring zullen wij de leverancier hiervan in kennis stellen en 
hebben wij, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, 
na onze keuze het recht om: 
a. herstel van de betreffende afgeleverde goederen te verlangen of; 
b. de betreffende afgeleverde goederen voor rekening en risico van de leverancier te 

retourneren en kosteloze vervanging te eisen of; 
c. herstel voor rekening van de leverancier zelf uit te voeren of door een derde te laten 

uitvoeren of; 
d. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
Een en ander laat ons recht op schadevergoeding volledig onverlet. Indien wij voor herstel 
door de leverancier of vervanging kiezen dient de leverancier voor onmiddellijk herstel 
respectievelijk onmiddellijke vervanging zorg te dragen. 

 
 
11. GARANTIE 
 
11.1 De leverancier garandeert de geleverde goederen op de afwezigheid van alle fouten en 

gebreken, op goede materiaal- en constructiekwaliteit en op goede werking, gedurende 12 
maanden na in bedrijfstelling/in gebruik name en gedurende 18 maanden na levering. Deze 
garantie houdt onder meer in dat de leverancier te onzer keuze: 
a. gehouden is op eerste aanzegging alle fouten en gebreken kosteloos te herstellen; 
b. per omgaande voor kosteloze vervanging van de defecte goederen zorgdraagt; 
c. indien wij herstelwerkzaamheden zelf of door een derde laten uitvoeren, de daaraan 

verbonden risico's en kosten voor zijn rekening neemt. 
Een en ander onverminderd onze overige rechten. 

 
11.2 Ook bijkomende kosten, zoals montage- en demontagekosten, vervoerskosten, reis- en 

verblijfkosten etc. worden door de leverancier gedragen. 
 
11.3 Indien op grond van dit artikel goederen of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of 

vervangen, zal ten opzichte van deze goederen of onderdelen de volle garantietermijn weer in 
werking treden. 

 
 
12. AANSPRAKELIJKHEID EN REKLAMES  
 
12.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde goederen 

ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde goederen, zulks volgens de 
bovengenoemde garantie alsmede volgens de regels van het Nederlands recht. De 
aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade aan goederen van derden, bedrijfsschade en 
andere indirecte schade die bij ons of derden ontstaat. 

 
12.2 De leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen ons 

personeel, tot vergoeding door ons van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden 
geleden, welke schade direct of indirect verband houdt met de door de leverancier geleverde 
goederen. 

 
12.3 Leverancier vrijwaart ons tegen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van aanspraken 

van consumenten op grond van een gebrek in door leverancier aan ons geleverde goederen. 
Leverancier zal zich afdoende verzekeren tegen schade zoals hier bedoeld. Op ons eerste 
verzoek zal leverancier aan ons een bewijs tonen waaruit blijkt dat leverancier voldoende voor 
dergelijke aanspraken verzekerd is.  
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12.4 In geval van reklame wordt onze betalingsverplichting opgeschort en hebben wij het recht 
onmiddellijk verbetering, reparatie, vervanging en/of aanvulling te verlangen, onverminderd 
onze overige wettelijke en contractuele rechten. 

 
 
13. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
13.1 De leverancier staat er voor in dat de door hem geleverde goederen geen inbreuk maken op 

rechten van intellectuele eigendom van derden (waaronder begrepen octrooirechten, licenties, 
auteursrechten, handelsnamen, merkrechten etc.) en vrijwaart ons voor alle aanspraken die 
uit hoofde hiervan worden gemaakt. De leverancier zal ons alle kosten, schade en interesse 
vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.  

 
 
14. FAILLISSEMENT E.D. VAN DE LEVERANCIER 
 
14.1 In geval van faillissement of surséance van betaling van de leverancier, alsmede in geval van 

stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt de leverancier geacht van rechtswege in gebreke 
te zijn en hebben wij het recht de opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere 
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, eenzijdig te annuleren/ontbinden, zonder 
dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de aan ons verder 
toekomende rechten.  

 
14.2 Alle vorderingen die wij in deze gevallen op de leverancier mochten hebben of verkrijgen, 

zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 
 
15. BETALING 
 
15.1 Tenzij door ons over de kwaliteit, kwantiteit of prijs van het geleverde wordt gereklameerd, 

vindt betaling plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de faktuur c.q. van de goederen, 
indien de goederen na ontvangst van de faktuur worden geleverd. 

 
 Bij een betaling binnen 30 dagen geldt een betalingskorting van 1%, bij een betaling binnen 

14 dagen geldt een betalingskorting van 2%. Bij een automatische incasso binnen 3 dagen 
geldt een betalingskorting van 3%. 

 
15.2 Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van het recht om op de wijze van uitvoering 

van de opdracht terug te komen. 
 
15.3 Vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij anders is 

overeengekomen. Bij door ons gedane vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen dient ten 
behoeve van ons een bankgarantie volgens een door ons te verstrekken model te worden 
afgegeven, c.q. is de leverancier verplicht op ons verzoek en ten genoegen van ons op 
andere wijze zekerheid te stellen voor de vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen. 

 
15.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze 

verplichtingen op te schorten totdat de leverancier op verzoek en ten genoegen van ons 
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst. Weigering van de leverancier de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het 
recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder 
dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd aan ons verder 
toekomende rechten.  

 
15.5 Wij zijn gerechtigd de bedragen die wij aan de leverancier verschuldigd zijn, te verrekenen 

met de bedragen welke wij en/of andere met ons verbonden vennootschappen en/of andere 
tot hetzelfde concern als ons behorende vennootschappen te vorderen hebben van de 
leverancier en/of van andere tot hetzelfde concern als de leverancier behorende 
vennootschappen, uit welke hoofde dan ook.  
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16. OVERMACHT 
 
16.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de afname door ons ten 

gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht zonder alsdan tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn de afname op te schorten danwel de overeenkomst te 
ontbinden.  

 
16.2 Als overmacht in de zin van lid 1 van dit artikel zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen 

van ons waardoor normale afname door ons wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht 
opleverende omstandigheden gelden in ieder geval gehele of gedeeltelijke verwoesting van 
ons bedrijf, om welke reden dan ook, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen 
hiervan etc.  

 
 
17. OVERDRACHT OVEREENKOMST 
 
17.1 Het is de leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan 

orders en overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te laten voeren door 
een derde.  

 
 
18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 
18.1 Op de met ons afgesloten overeenkomst is met inachtneming van deze voorwaarden 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
18.2 De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag (Convention on the International Sale of 

Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
18.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van onze bestellingen, opdrachten en de met ons 

gesloten overeenkomsten, danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, 
danwel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane bestellingen, zullen uitsluitend 
worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo, Nederland, tenzij wij een andere rechter 
mochten aanwijzen.  

 
 
 


