Algemene Inkoopvoorwaarden van
SMEPRO INTERNATIONAL B.V.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
“SMEPRO”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smepro International
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6662 NG Elst aan de Nijverheidsweg 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
nummer 09074939;
“Leverancier”: degene aan wie SMEPRO een opdracht verstrekt c.q. bij wie SMEPRO een bestelling plaatst c.q. degene met wie SMEPRO een overeenkomst sluit.
“Producten”: producten (daaronder mede begrepen ruwe producten en halffabricaten) en/of
diensten zoals deze op enig moment door Leverancier aan SMEPRO worden aangeboden, verkocht en/of geleverd en/of producten die in opdracht van SMEPRO worden bewerkt.
“Diensten”: diensten zoals deze op enig moment door Leverancier aan SMEPRO worden aangeboden, daaronder begrepen de bewerking van producten in opdracht van SMEPRO.
“Artikel”: wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar een bepaald artikel, dan betreft
het een verwijzing naar een bepaling zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door SMEPRO bij Leverancier opgevraagde offertes en aanbiedingen, bevestigingen en/of met Leverancier gesloten
overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van producten en/of het verrichten van diensten, hierna te noemen: “de voorwaarden”. SMEPRO vraagt van Leverancier om ten aanzien
van de hanteren leveringscondities aan te sluiten bij de leveringscondities zoals opgenomen in
de meest recente versie van de International Commercial Terms (Incoterms). Op het tijdstip van
het deponeren van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn dat de Incoterms 2010. Uit elke offerte, aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst van Leverancier dient te blijken
welke Incoterm van toepassing is.
2.2
Door Leverancier gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in
door Leverancier gehanteerde algemene (verkoop- en leverings-)voorwaarden, zijn slechts van
toepassing indien deze voorwaarden door SMEPRO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3 – Offertes
Elke door SMEPRO van Leverancier ontvangen offerte of aanbieding is een bindend en onherroepelijk aanbod, tenzij sprake is van gewijzigde omstandigheden, die naar het oordeel van
SMEPRO een aanpassing van de offerte of aanbieding rechtvaardigen.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdracht
door SMEPRO. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per post, per
telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is
tekst over te brengen.

Artikel 5 – Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van
kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen SMEPRO en Leverancier zijn overeengekomen,
behoudens het vermelde in artikel 6.
Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen
6.1
Tenzij anders is overeengekomen luiden de overeengekomen prijzen in EURO en zijn exclusief
omzetbelasting en onder toepassing van de Incoterm Ex Works (EXW), tenzij SMEPRO uitdrukkelijk schriftelijk anders met Leverancier is overeengekomen.
6.2
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijs verhogende factoren een verhoging ondergaan, is Leverancier niet gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
6.3
Indien SMEPRO en Leverancier ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst gezamenlijk hebben vastgesteld tegen welke wisselkoers de overeenkomst wordt uitgevoerd, geven
koerswijzigingen + 5% of – 5% uitsluitend aanleiding tot wijziging van de overeengekomen prijs
indien de bestelling nog niet door SMEPRO is geplaatst. Geplaatste bestellingen worden door
Leverancier altijd geleverd tegen de overeengekomen prijs ten tijde van de totstandkoming van
de overeenkomst.
6.4
Indien sprake is van een overeengekomen deellevering ten aanzien van de producten, is het
vermelde in artikel 6.2 en 6.3 onverkort van toepassing op de door Leverancier nog te leveren
producten en/of diensten.
Artikel 7 – Verpakking/verzending
7.1
SMEPRO bepaalt de wijze van verzending en verpakking.
7.2
Verpakking wordt eigendom van SMEPRO, tenzij SMEPRO en Leverancier uitdrukkelijk anders
zijn overeengekomen.
Artikel 8 – Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
8.1
Door SMEPRO vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen en dergelijke, blijven eigendom van SMEPRO. Alle informatie die hierin besloten ligt, alsmede alle informatie die ten grondslag ligt aan de fabricagemethode(n) van de door
SMEPRO in te kopen producten, blijft exclusief voorbehouden aan SMEPRO.
8.2
Leverancier staat ervoor in dat de in artikel 8.1 vermelde informatie, behoudens ter uitvoering
van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van SMEPRO wordt gekopieerd, aan derden, in welke vorm dan ook, wordt getoond, bekend gemaakt of ter beschikking
gesteld.
Artikel 9 – Levering en levertijd
9.1
SMEPRO bepaalt de plaats van levering.
9.2
De levertijd of tijdstip van levering, zoals deze blijkt uit de schriftelijke bestelling van SMEPRO
bij Leverancier geldt altijd als bindend en als fatale termijn, tenzij SMEPRO en Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.3
De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij op het door SMEPRO
opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, een en ander zoals gedefinieerd in de overeengekomen
Incoterm.
9.4
Zodra Leverancier weet of verwacht niet tijdig te kunnen leveren, stelt hij SMEPRO daarvan
onmiddellijk schriftelijk in kennis onder vermelding van de redenen en de verwachte duur van
de vertraging. Bij niet tijdige levering is Leverancier van rechtswege in verzuim. Aan SMEPRO

9.5
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komen de rechten toe welke aan haar alsdan op grond van de wet worden toegekend, waaronder het wettelijke recht op volledige schadevergoeding.
Leverancier is slechts gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, indien SMEPRO daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Levering omvat tevens levering van een paklijst – waarin een omschrijving van de geleverde
producten, de hoeveelheid en/of het aantal, het itemnummer en het door SMEPRO gehanteerde bestelnummer is opgenomen, alle bij de producten behorende documentatie en materiaal
certificaten. Alle documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij inkoop door SMEPRO bij Leverancier van productaantallen boven de 10 stuks geldt een tolerantie van 10% meer of minder van het aantal door Leverancier geleverde producten, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 – Risico en eigendomsovergang
10.1
Nadat de betreffende producten op het door SMEPRO opgegeven leveradres zijn afgeleverd en
de levering door SMEPRO of een door SMEPRO aangewezen derde is aanvaard, gaat het risico
voor deze producten over op SMEPRO, een en ander conform overeengekomen Incoterm, zoals
blijkt uit de schriftelijke bestelling, tenzij SMEPRO en Leverancier schriftelijk anders zijn overeengekomen. Uitsluitend de in ontvangstneming door SMEPRO houdt op geen enkele wijze een
aanvaarding of goedkeuring van de producten in.
Indien SMEPRO de producten niet aanvaard, dan komen deze weer voor het risico van Leverancier op het moment van verzending van het bericht van afkeuring van de producten door
SMEPRO, ongeacht de overeengekomen Incoterm.
10.2
Indien SMEPRO producten ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins aan Leverancier ter
beschikking stelt, berusten deze producten onder Leverancier en wel voor diens rekening en risico. Leverancier dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze producten.
De producten blijven te allen tijde eigendom van SMEPRO.
Artikel 11 – Betaling
11.1
Leverancier is verplicht de factuur te adresseren aan SMEPRO en dient op de factuur het bestelnummer, aantal en item omschrijving van SMEPRO te vermelden.
11.2
Tenzij tussen SMEPRO en Leverancier uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling door
SMEPRO van de overeengekomen prijs geschieden binnen 60 dagen na factuurdatum, mits de
producten waarop de factuur betrekking heeft door Leverancier overeenkomstig gemaakte afspraken zijn afgeleverd. Betaling door SMEPRO houdt op geen enkele wijze aanvaarding of
goedkeuring van de geleverde producten in.
11.3
SMEPRO is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen SMEPRO uit welke hoofde dan ook is verschuldigd aan Leverancier te verrekenen met al hetgeen SMEPRO te eniger tijd, al dan niet opeisbaar, van Leverancier en/of enige aan deze gelieerde rechtspersoon of onderneming heeft of
zal hebben te vorderen. SMEPRO en Leverancier beogen hiermee uitdrukkelijk af te wijken van
artikel 6:127 Burgerlijk Wetboek.
11.4
Door SMEPRO in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van Leverancier, tenzij
SMEPRO door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de
kosten wordt veroordeeld.

Artikel 12 – Garantie
12.1.
Leverancier garandeert SMEPRO dat de door haar geleverde producten:
• volledig zijn en geheel geschikt zijn voor het doel, waarvoor deze zijn bestemd;
• geheel in overeenstemming zijn met de eisen zoals vervat in de order, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door SMEPRO verstrekte documenten;
• voldoen aan alle (inter-)nationale (wettelijke) eisen en (overheids-)voorschriften, die in
verband met de aard, de door SMEPRO beoogde aanwending/gebruik, en de door SMEPRO
beoogde bestemming in acht dienen te worden genomen;
• van goede kwaliteit zijn en vrij van uitvoerings- en/of materiaalfouten;
• niet milieutechnisch verontreinigd zijn.
12.2
Ter zake van door Leverancier uitgevoerde materiaal beproevingen, keuringen, inspecties en
overige overeengekomen diensten, wordt eveneens garantie gegeven.
12.3
Het beweerdelijk niet nakomen door Leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat
SMEPRO van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten
overeenkomst.
Artikel 13 – Reclames
13.1
SMEPRO is te allen tijde gerechtigd de producten na de levering te inspecteren en in geval van
gebreken hierover bij Leverancier te reclameren en wel binnen een voor de betreffende klacht
redelijke termijn.
13.2
In geval van reclamering zal SMEPRO Leverancier onder opgaaf van redenen in kennis stellen.
Leverancier is dan gehouden de afgekeurde producten binnen een door SMEPRO gestelde termijn op zijn kosten te verbeteren, te herstellen of te vervangen. Leverancier is gehouden deze
producten voor rekening en risico van Leverancier op te halen op het door SMEPRO opgeven
adres. Bij gebreke hiervan is SMEPRO gerechtigd de betreffende producten te retourneren voor
rekening en risico van Leverancier.
13.3
In ontvangstneming, betaling, inspectie en/of ontbreken van inspectie door SMEPRO, ontslaan
Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de tussen
SMEPRO en Leverancier gesloten Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden.
13.4
Indien SMEPRO ten aanzien van de geleverde producten bij Leverancier reclameert en deze
producten zijn reeds door SMEPRO betaald, dan dient Leverancier de reeds betaalde bedragen
van de koopsom aan SMEPRO binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van de reclamering terug te betalen.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1
Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, waaronder tevens begrepen
de kosten van rechtsbijstand, die SMEPRO of een derde lijdt of zal lijden als gevolg van of in
verband met (het gebruik van) de producten en/of de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier, diens personeel of door hem ingeschakelde derde(n), behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van
SMEPRO.
14.2
Leverancier vrijwaart SMEPRO volledig tegen aanspraken, inclusief (rechts)vorderingen, van
derden tot vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering
van de overeenkomst, alsmede voor enig (kwaliteits-)gebrek van de producten en de daaruit
voortvloeiende schade, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is
van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van SMEPRO. Leverancier zal SMEPRO ter zake
volledig schadeloos stellen.
14.3
Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent SMEPRO desgewenst inzage in de polis.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding
15.1
Indien Leverancier zich op een situatie van overmacht beroept of wil beroepen, stelt hij
SMEPRO hiervan onverwijld schriftelijk in kennis onder opgave van redenen.
15.2
De navolgende omstandigheden kunnen een beroep van Leverancier op overmacht in elk geval
niet rechtvaardigen: te late levering door toeleveranciers van Leverancier, personeelstekort,
stakingen van personeel, gebrek aan materialen of grondstoffen, vertraging van transport, storingen in de bedrijfsmatige procesvoering, zoals, maar niet beperkt tot, machine break down.
15.3
In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door Leverancier ten gevolge van
overmacht is SMEPRO gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de
verplichting van SMEPRO tot enige schadevergoeding.
15.4
Indien SMEPRO door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Leverancier kan voldoen, is
zij niet aansprakelijk jegens Leverancier en wordt nakoming van deze verplichting opgeschort
voor de duur van de overmachttoestand.
15.5
Indien:
▪ Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige contractuele verplichting jegens SMEPRO;
▪ alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder curatele stelling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk
overdracht van de onderneming van Leverancier, waaronder begrepen de overdracht van een
belangrijk deel van zijn vorderingen,
▪ alsmede indien op de producten beslag ten laste van Leverancier wordt gelegd en dit beslag
niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven,
is SMEPRO gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met Leverancier met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van SMEPRO
tot enige schadevergoeding en onverminderd de aan SMEPRO verder toekomende rechten. Leverancier vrijwaart SMEPRO voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding ontstaan en is gehouden om SMEPRO hiervoor schadeloos te stellen.
Maakt SMEPRO gebruik van haar recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met Leverancier, en heeft Leverancier op dat tijdstip producten van SMEPRO onder zich,
dan is Leverancier gehouden deze in eigendom aan SMEPRO toebehorende producten, onmiddellijk aan SMEPRO te retourneren. SMEPRO verwijst in dit verband ook naar het bepaalde in
artikel 10.2 van deze voorwaarden.
Artikel 16 – Intentieverklaring
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of
daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. SMEPRO en Leverancier
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1
Op alle overeenkomsten met SMEPRO is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2
Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van elk internationaal verdrag, waarvan de
werking tussen partijen kan worden uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980)
uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3

17.4

17.5

Alle geschillen uit met SMEPRO gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter. Het staat SMEPRO te allen tijde vrij
met Leverancier een andere vorm van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld mediation of arbitrage) overeen te komen.
Het vermelde in artikel 17.3 strekt uitsluitend ten behoeve van SMEPRO. SMEPRO is derhalve te
allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in artikel
17.3 bevoegd is.
Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene inkoopvoorwaarden in de Nederlandse tekst
bindend.

Elst, 20 februari 2014

Smepro International B.V.

