ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1.Deze algemene voorwaarden van Beute B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten
tussen Beute B.V. en zijn verkoper / leverancier. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle voortvloeiende / voortbouwende overeenkomsten , alsmede op alle door verkoper/
leverancier aan Beute B.V. uitgebrachte offertes en door Beute B.V. aan verkoper /
leverancier verstrekte opdrachten.
1.2.Eventuele afwijkingen of geschillen betreffende de algemene inkoopvoorwaarden Beute
B.V. zijn slechts van kracht indien en voor zover deze tussen Beute B.V. en zijn verkoper /
leverancier schriftelijk overeengekomen zijn. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt
over ‘verkoper’ wordt tevens gedoeld op de opdrachtnemer.
1.3.Beute B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beute B.V.,
statutair gevestigd te gemeente Westerveld, Nederland, kantoorhoudende te (8331 VC)
Steenwijk, Nederland, aan de Oevers 11, ingeschreven in het Handelsregister onder
dossiernummer 04055829
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten, wijziging en aanvulling.
2.1.Tenzij door Beute B.V. duidelijk is aangegeven dat een opdracht ‘levering van zaken
en/of diensten’ betreft, zal ieder verzoek van Beute B.V. aan zijn leverancier met betrekking
tot mogelijk door laatstgenoemde te leveren zaken en/of diensten, prijs, kwaliteit, levertijd,
specificaties, etc. behoren te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een
aanbod. Aanvaarding van bovenstaande uitnodiging houdt in geen geval in dat er een
overeenkomst tussen Beute B.V. en leverancier tot stand komt.
2.2.Een overeenkomst komt eerst tot stand en bindt Beute B.V. enkel indien deze
bevoegdelijk en schriftelijk door Beute B.V. aangegaan is. Inhoudelijk is een schriftelijke
bevestiging namens Beute B.V. voor beide partijen bindend wanneer deze niet binnen een
termijn van vijf dagen na dagtekening door de leverancier schriftelijk is afgeweerd.
2.3.Aanvaarding door de leverancier van een opdracht van Beute B.V., welke in elke
mogelijke wijze afwijkt van die opdracht, geldt als een verwerping van die opdracht en een
nieuw aanbod van de leverancier, dat Beute B.V. niet bindt. Aanvaarding van een opdracht
van Beute B.V. door de leverancier
die slechts op ondergeschikte punten afwijkt is ook op geen manier bindend voor Beute B.V..
Iedere afwijking leidt tot een verwerping van de bindende kracht van de opdracht.
2.4.Ten alle tijde beschikt Beute B.V. over het recht schriftelijk aanvullingen en/of
wijzigingen in de overeenkomst te verlangen. De leverancier wordt gehouden deze
wijziging(en) en/of aanvullingen te aanvaarden met inachtneming van volgende beschreven
voorwaarde. Wanneer vorenbedoelde veranderingen leiden tot een verlaging of verhoging van
de kosten die door de leverancier zijn gemoeid met de uitvoering van de overeenkomst, zullen
deze voor zover redelijk en door de leverancier voldoende aangetoond aan Beute B.V. worden
doorgerekend. Wanneer daaropvolgende op de bovenstaande verandering het halen van
overeengekomen levertijd niet langer haalbaar is zal de leverancier Beute B.V. daarvan
schriftelijk en met behoorlijke onderbouwing van op de hoogte brengen.

Artikel 3: Langlopende overeenkomsten.
3.1.Wanneer er sprake is van langlopende overeenkomsten tussen de leverancier en Beute
B.V. zullen deze geacht worden aangegaan te zijn voor een periode die maximaal twaalf
maanden betreft. Dit wijkt in geen geval af tenzij schriftelijk anders te zijn overeengekomen.
Artikel 4: Betaling, prijzen, belastingen en heffingen.
4.1.De leverancier van Beute B.V. is, op welke grond dan ook, op geen manier bevoegd
eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen. Tenzij anders overeengekomen is de prijs
gesteld in euro’s.
4.2.Wanneer er geval is van vooruitbetaling door Beute B.V. kan deze verlangen, voordat hij
op betaling overgaat, dat desbetreffende leverancier een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie stelt door een in Nederland gevestigde bank. Voorgenoemde
met het doel zekerheid te verwerven voor de correcte nakoming van de verplichtingen van
desbetreffende leverancier.
4.3.Beute B.V. beschikt over de bevoegdheid om schulden aan de leverancier te verrekenen
met vorderingen op de leverancier.
4.4.Betaling behoort, na ontvangst van de factuur, binnen 60 dagen plaats te vinden. Enige
uitzondering mogelijk is wanneer er schriftelijk een andere betalingstermijn overeengekomen
is.
Wanneer de leverancier niet of niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan kan door
Beute B.V. de betaling opgeschort worden. Betaling door Beute B.V. houdt op geen enkele
manier een onvoorwaardelijke acceptatie van de ontvangen goederen in.
4.5.Zaken, onderdelen of diensten die niet in desbetreffende overeenkomst zijn
gespecificeerd, maar die wel op noodzakelijkerwijze van belang zijn in een volledige en
tijdige uitvoering van de overeenkomst, worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.
4.6.In geval van betaling zal Beute B.V. vrijwaring verwerven van alle verdere verplichten die
op de overeenkomst van betrekking zijn. Het is echter op geen manier mogelijk dat de
leverancier betaling van Beute B.V. niet accepteert om zo andere op Beute B.V. lopende
claims te verrekenen.
4.7.Alle belastingen en heffingen waaronder begrepen eventuele invoerrechten die worden
geheven of verschuldigd zijn over de door de leverancier aan Beute B.V. geleverde zaken(met
uitzondering evenwel van de BTW) zijn volledig voor rekening van de leverancier. Dit is ook
het geval wanneer deze bij Beute B.V. geïnd of geheven worden.
Artikel 5: Levering.
5.1.Producten, zaken en/of diensten dienen geleverd te worden aan het in de overeenkomst
gemelde adres. Indien er tussentijds schriftelijk door Beute B.V. een ander adres is
aangegeven dient er hier geleverd te worden.
5.2.Binnen een termijn van veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst dient
Beute B.V. door de leverancier op de hoogte te zijn gesteld betreffende verantwoordelijke
contactperso(o)n(en) zodat er een duidelijk aanspreekpunt aanwezig is bij de leverancier.
5.3.Overeengekomen datum van levering wordt geacht een fatale termijn de zijn. In geval van
overschrijding van deze termijn door de leverancier zal hij in gebreke zijn zonder nadere

ingebrekestelling van Beute B.V.. Het recht om de overeenkomst, of een deel hiervan te
ontbinden wordt door Beute B.V. behouden.
5.4.Een beroep op overmacht staat de leverancier niet vrij indien hij niet aan onder genoemde
verplichting heeft voldaan. In geval van omstandigheden waardoor de leverancier niet aan de
verplichting van tijdige levering kan voldoen dient deze hiervan schriftelijk mededeling te
doen met hierin de vermelding van de aard van de omstandigheden, de getroffen maatregelen
en de vermoedelijke vertragingsduur.
5.5.Overschrijding van de levertijd, zonder kennisgeving, leidt tot een boete die 10% van het
factuurbedrag bedraagt, onverminderd het recht van Beute B.V. op eventuele
schadevergoeding. Hieronder begrepen de boetes die Beute B.V. op zijn beurt heeft moeten
betalen als gevolg van de overschrijding van de leverancier.
5.6.Levering in gedeelten is enkel toegestaan wanneer Beute B.V. en zijn leverancier dit
schriftelijk zijn overeengekomen. Beute B.V. is gerechtigd om niet overeengekomen
deelleveringen(of voortijdige leveringen) te weigeren en op kosten van de leverancier te
retourneren.
Artikel 6: Keuring / inspectie.
6.1.Beute B.V. heeft te allen tijde het recht om (nog niet)geleverde producten te inspecteren,
te onderzoeken en te testen. De leverancier zal hier medewerking aan verlenen.
6.2.Indien er bij een keuring zaken aanwezig zijn die beschadigd of onbruikbaar zijn en deel
uit maken van de bestelling van Beute B.V. zullen deze op kosten van de leverancier, en door
de leverancier vervangen worden.
6.3.Wanneer er uit een inspectie blijkt dat producten onvoldoende voldoen aan Beute B.V.
eisen zullen deze worden afgekeurd. Het is vervolgens taak van de leverancier om op eigen
kosten te herleveren en/of te herstellen binnen een redelijke periode.
Artikel 7: Eigendom -/ risico overschrijving.
7.1.Eigendom van geleverde of te leveren producten gaat over op Beute B.V. wanneer er
sprake is van correcte levering. Oftewel het leveren zonder afkeuring. In geval van afkeuring
blijven de producten eigendom van de leverancier in geval van directe afkeuring en zijn
hierdoor dus ook voor eigen risico. Wanneer keuring later plaats vind is de leverancier
eigendom vanaf de datum van verzending van desbetreffende mededeling van afkeuring aan
de leverancier.
7.2.In geval van onjuiste levering( aflevering die de overeenkomst niet beantwoord ) heeft
Beute B.V. het recht binnen redelijke tijd na ontdekking dit bij de leverancier te reclameren.
Verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de geleverde producten heeft
geen gevolgen voor dit recht.
7.3.Bij het eventuele tot beschikking stellen tot van materiaal van Beute B.V. blijft dit te allen
tijde en onder alle omstandigheden eigendom van Beute B.V.. Schade komt voor rekening
van de leverancier.
7.4.Wanneer personeel van Beute B.V. bij ontvangst een zo genaamde ontvangstverklaring
ondertekent betekend in geen geval dat Beute B.V. hiermee verklaart dat de producten
voldoen aan de beantwoording van de overeenkomst.

Artikel 8: Garantie.
8.1.De leverancier dient te garanderen dat geleverde producten zijn zoals in de overeenkomst
tussen Beute B.V. en de leverancier is afgesproken. Dit houdt in dat geleverde producten ten
alle tijden van eerste klas ontwerp en hoge kwaliteit zijn. De producten dienen geschikt te zijn
voor het doel waarvoor zij gekocht zijn.
8.2.Alle schade die Beute B.V. lijdt als gevolg van enige nalatigheid komende van de kant
van de leverancier met betrekking tot het niet nakomen van overeengekomen verplichtingen
valt onder de aansprakelijkheid van de leverancier. De leverancier zal hiernaast Beute B.V.
ook vrijwaren voor eventuele claims die door derden bij Beute B.V. ingediend worden.
8.3.De leverancier is gehouden op eerste aanzegging van Beute B.V. alle fouten en gebreken
te herstellingen, welke zich binnen een tijdsverloop van 12 maanden na inbedrijfstelling of
uiterlijk 18 maanden na levering voordoen. In geval van normale slijtage of onoordeelkundig
gebruik vervalt deze regeling. Wanneer de leverancier in niet- nakoming treedt verkrijgt
Beute B.V. het recht voor rekening en risico het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten.
8.4.Een (goed)keuring van de geleverde producten door Beute B.V. ontheft de leverancier in
geen enkel opzicht van haar (garantie)verplichtingen in dit artikel.
8.5.Zodra het geval zich voordoet dat Beute B.V. besluit dat er noodzaak bestaat tot het
nemen van bepaalde maatregelen om (verdere) schade te voorkomen zullen hierbij ontstane
kosten op rekening komen van de leverancier.
8.6.De zorg voor een genoegzame aansprakelijkheidsverzekering voor schade ligt bij de
leverancier.(art 6:185 BW.)
8.7.De leverancier garandeert dat hij bevoegd is om eigendom van geleverde producten over
te leveren en dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden. De leverancier
vrijwaart Beute B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake hiervan.
8.8.Bovenstaande garantieregelingen zijn overdraagbaar.
Artikel 9: Geheimhouding.
9.1.De leverancier is ten alle tijde verplicht tot geheimhouding van alle informatie en
gegevens die ten tijde van de zaakrelatie bekend geworden zijn. Het is verboden om
informatie ten gunste van derden of van de leverancier zelf te gebruiken.
9.2.Enkel na schriftelijke toestemming van Beute B.V. is het de leverancier toegestaan om de
relatie met Beute B.V. voor activiteiten van bepaald soort te gebruiken.
Artikel 10: Overmacht.
10.1.De leverancier kan geen beroep doen op overmacht wanneer hij jegens Beute B.V. in
verzuim is of gehandeld heeft in strijd met de overeenkomst of deze algemene
inkoopvoorwaarden Beute B.V. jegens Beute B.V. voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 11: Verrekening.
11.1.Het is op geen manier toegestaan betalingen door Beute B.V. te verrekenen met
eventuele claims van de leverancier.
11.2.De leverancier zal geen directe verrekening van lopende claims doorvoeren.

Artikel 12: Ontbinding.
12.1.Beute B.V. beschikt over het recht onverminderd het recht op schadevergoeding en/of
haar recht om haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst gedeeltelijk of in het geheel
op te schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling gedeeltelijk of in het
geheel bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden;
A. Wanneer het faillissement of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de
leverancier wordt aangevraagd of uitgesproken.
B. Wanneer de leverancier onder bewind gesteld wordt.
C. Wanneer de leverancier zijn bedrijfsuitoefening niet voortzet, de onderneming wordt
overgedragen(geheel of gedeeltelijk) of stilgelegd wordt.
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen.
13.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beute B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2.De rechter in de vestigingsplaats van Beute B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Beute B.V. het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas
beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 14: Intellectuele eigendom.
14.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle onderwerpen, berekeningen, specificaties, etc.
die door de leverancier, in welke vorm dan ook te kennis komen bij Beute B.V., komen ons te
allen tijde toe.
14.2.Beute B.V. verwacht de garantie dat de leverancier op geen manier inbraak pleegt op
intellectuele eigendomsrechten(Zie artikel 8).

