Algemene inkoopvoorwaarden NNRGY Groep
1. Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden ("deze voorwaarden") wordt verstaan onder:
NNRGY:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NNRGY
B.V.,
statutair
gevestigd
te
Honselersdijk,
en/of
een
Groepsmaatschappij;
Groepsmaatschappij:
een vennootschap waarin NNRGY B.V. direct of indirect ten minste
50% van het aandelenkapitaal en/of de stemrechten in de algemene
vergadering bezit, waaronder maar niet beperkt tot de volgende besloten
vennootschappen
met
beperkte
aansprakelijkheid:
NNRGY
Biopolymers B.V., Vibers Holding B.V. en Vibers Packaging B.V., alle
statutair gevestigd te Honselersdijk;
Verkoper:
de Persoon met wie NNRGY een Overeenkomst heeft gesloten of met
wie NNRGY ter zake in onderhandeling is;
Persoon:
natuurlijke
of
rechtspersoon
of
vennootschap
zonder
rechtspersoonlijkheid;
Partijen:
NNRGY en Verkoper;
Overeenkomst:
elke overeenkomst tussen Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel
een individuele overeenkomst is, strekkende tot het leveren van
Producten aan NNRGY en/of het uitvoeren van Werkzaamheden in
opdracht van NNRGY, elke wijziging of aanvulling van deze
overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen
daaronder begrepen;
Producten:
alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst;
Werkzaamheden:
alle werkzaamheden en diensten die het voorwerp zijn van een
Overeenkomst.
Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per telefax en per e-mail.
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Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR VERKOPER GEHANTEERDE ALGEMENE
VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze
schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend en gelden slechts voor het
desbetreffende geval. Aan afwijkende bedingen als hier bedoeld kan Verkoper geen
rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van NNRGY,
maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders (middellijke bestuurders
en aandeelhouders daaronder begrepen), respectievelijk alle Personen die voor NNRGY
werkzaam zijn of zijn geweest, respectievelijk alle Personen die bij de uitvoering van een
Overeenkomst door NNRGY zijn ingeschakeld, respectievelijk alle Personen voor wier
handelen of nalaten NNRGY aansprakelijk zou kunnen zijn.
Indien NNRGY in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden
nageleefd, brengt dit niet mee dat NNRGY het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
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Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en
strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat
daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
Ingeval deze voorwaarden worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands en er
verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de voorwaarden, zal de
Nederlandse tekst bindend zijn.
Aanbiedingen, Overeenkomsten
Onder offerte wordt in dit artikel verstaan: een aanbod van Verkoper.
Onder aanbod van NNRGY wordt in dit artikel verstaan: een schriftelijke order van
NNRGY die afwijkt van een offerte dan wel een schriftelijke order die NNRGY bij
Verkoper plaatst zonder een offerte te hebben ontvangen.
Alle aanbiedingen van NNRGY zijn vrijblijvend. NNRGY heeft het recht haar aanbod
binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Verkoper te herroepen.
Een aanvaarding door Verkoper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het
aanbod van NNRGY, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuwe
offerte. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig deze nieuwe offerte tot stand na
schriftelijke aanvaarding door NNRGY.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
(a) NNRGY een offerte schriftelijk accepteert; dan wel
(b) 3 (drie) werkdagen zijn verstreken nadat NNRGY de aanvaarding van haar aanbod
door Verkoper heeft ontvangen en NNRGY haar aanbod gedurende deze periode
niet heeft herroepen; dan wel
(c) NNRGY de Overeenkomst schriftelijk bevestigt.
NNRGY is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen een
vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
Het is Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNRGY niet
toegestaan een Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit een
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Dit verbod heeft naast
verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel
3:83 lid 2 BW).
Prijzen
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro's
weergegeven.
De prijzen zijn exclusief btw. Voor het overige zijn de prijzen "all inclusive".
Alle overeengekomen prijzen zijn vast. Prijsstijgingen na het tot stand komen van de
Overeenkomst, uit welken hoofde ook, zijn en blijven voor rekening van Verkoper,
ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en
de uitvoering ervan.
Levertijd, levering, eigendom, risico
De overeengekomen lever- of uitvoeringstijd ("levertijd") is fataal. Verkoper is door
overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim.
Zodra Verkoper weet of behoort te weten dat de nakoming van de Overeenkomst niet,
niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, stelt hij NNRGY hiervan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte.
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De levering geschiedt Delivery Duty Paid (DDP) in het magazijn van de betrokken
vestiging van NNRGY of op een andere door NNRGY aangewezen locatie. "DDP" zal
worden uitgelegd in overeenstemming met de laatste versie van de Incoterms.
Verkoper dient tegelijk met de aflevering van de Producten alle op de Producten
betrekking
hebbende
kwaliteitsen
garantiebewijzen,
keuringsgegevens,
instructieboeken, gebruikershandleidingen, tekeningen, specificaties, technische
gegevens en, indien nodig, een EU-verklaring van overeenstemming en het
desbetreffende technische dossier te overhandigen, bij gebreke waarvan NNRGY haar
betalingsverplichting kan opschorten.
Deelleveringen en leveringen voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip kunnen door
NNRGY worden geweigerd indien zij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft
verleend.
Levering buiten de normale werktijden van NNRGY kan alleen plaatsvinden na haar
voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
In geval van meer- of minderlevering respectievelijk meer- of minderwerkzaamheden zal
de prijs evenredig worden verhoogd c.q. verlaagd. Meerlevering en meerwerkzaamheden
komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Verkoper ter zake een
schriftelijke aanbieding heeft uitgebracht en NNRGY deze aanbieding schriftelijk heeft
aanvaard. Tot meerwerkzaamheden worden in ieder geval niet gerekend additionele
werkzaamheden die Verkoper had kunnen of moeten voorzien teneinde de
overeengekomen prestaties te kunnen verrichten of die het gevolg zijn van een
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Verkoper.
Indien NNRGY om welke reden dan ook niet in staat is de te leveren Producten op het
overeengekomen of nader vastgestelde tijdstip in ontvangst te nemen, zal Verkoper de
Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om beschadiging en
achteruitgang in kwaliteit van de Producten te voorkomen. NNRGY zal in het hier
bedoelde geval zorg dragen voor vergoeding van de redelijke en in redelijkheid gemaakte
meerkosten die Verkoper aantoont te hebben gemaakt.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt emballage niet aan NNRGY in
rekening gebracht. Alle emballage zal op eerste schriftelijk verzoek van NNRGY door
Verkoper worden teruggenomen. Aan NNRGY in rekening gebrachte emballage zal
door Verkoper worden teruggenomen onder creditering en restitutie van de
emballagekosten. Milieubelastende emballage blijft eigendom van Verkoper en dient
direct na het uitpakken van de Producten door Verkoper te worden teruggenomen en op
zijn kosten te worden afgevoerd.
De eigendom van Producten gaat over op NNRGY op het moment van de levering.
Verkoper garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Producten wordt
geleverd.
Het risico met betrekking tot Producten gaat over op NNRGY op het moment dat zij de
Producten in ontvangst heeft genomen, tenzij NNRGY de Producten afkeurt, in welk
geval het risico wordt geacht steeds bij Verkoper te zijn gebleven en nimmer op
NNRGY te zijn overgegaan.
Inspectie, beproeving en keuring
NNRGY heeft te allen tijde - dus bijvoorbeeld ook tijdens de productie, fabricage of
opslag - het recht de geleverde of te leveren Producten of de uitgevoerde of uit te voeren
Werkzaamheden te (laten) inspecteren, beproeven en/of keuren. Verkoper zal hier
volledige medewerking aan verlenen en alle benodigde faciliteiten ter beschikking
stellen.
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Ingeval de inspectie/beproeving/keuring voorafgaand aan de levering van de Producten
respectievelijk de oplevering van de Werkzaamheden plaatsvindt, geldt voor NNRGY
geen klachtplicht als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW. Na de levering van de
Producten respectievelijk de oplevering van de Werkzaamheden heeft NNRGY
gedurende een periode van 30 (dertig) werkdagen de mogelijkheid de Producten en/of de
Werkzaamheden te (laten) inspecteren, beproeven en/of keuren. Wanneer de Producten
en/of de Werkzaamheden eigenschappen dienen te bezitten waarvan de aanwezigheid niet
onmiddellijk na de levering respectievelijk de oplevering kan worden vastgesteld, maar
bijvoorbeeld eerst na montage van de Producten dan wel na de eindoplevering van het
object waarvan de Werkzaamheden deel uitmaken, heeft NNRGY gedurende een periode
van 30 (dertig) werkdagen na deze montage, eindoplevering e.d. de mogelijkheid de
Producten en/of de Werkzaamheden (nogmaals) te (laten) inspecteren, beproeven en/of
keuren. Indien NNRGY gedurende een van de hier bedoelde perioden van 30 (dertig)
werkdagen vaststelt dat de Producten en/of de Werkzaamheden op welke wijze dan ook
niet aan de Overeenkomst voldoen, is zij gerechtigd de Producten en/of de
Werkzaamheden binnen een periode van 30 (dertig) werkdagen na de genoemde
vaststelling door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper af te keuren.
Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke kennisgeving gelden de Producten en de
Werkzaamheden als goedgekeurd. Goedkeuring ontslaat Verkoper niet van enige
garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst, deze
voorwaarden en de wet. De goedkeuring van geleverde Producten heeft uitsluitend
betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat. Indien Producten gepakt en gebundeld
worden afgeleverd, heeft de goedkeuring uitsluitend betrekking op de hoeveelheid en de
uiterlijke staat van de colli.
Voor de in dit artikel genoemde inspecties, beproevingen en keuringen geldt dat Partijen
elk hun eigen kosten dragen. De kosten komen evenwel voor rekening van Verkoper
ingeval de Producten en/of de Werkzaamheden door NNRGY worden afgekeurd. De
kosten van herinspectie, herbeproeving en herkeuring zijn eveneens voor rekening van
Verkoper.
Als NNRGY de geleverde Producten of de uitgevoerde Werkzaamheden afkeurt, is
Verkoper verplicht om binnen een door NNRGY vast te stellen redelijke termijn de
Producten kosteloos te herstellen of, naar keuze van NNRGY, kosteloos te vervangen
respectievelijk de Werkzaamheden alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst uit
te voeren. Als Verkoper niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid
van NNRGY voldoet aan deze verplichting, is NNRGY gerechtigd voor rekening van
Verkoper zorg te (laten) dragen voor het herstel of de vervanging van de Producten
respectievelijk de deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. NNRGY heeft het
recht de gemaakte kosten met aan Verkoper verschuldigde bedragen te verrekenen.
Onverminderd het hiervoor bepaalde behoudt NNRGY zich in geval van afkeuring het
recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
Garantie
Tenzij ter zake schriftelijk een andere periode is overeengekomen, garandeert Verkoper
voor een periode van 2 (twee) jaar na hetzij de datum van de schriftelijke goedkeuring
door NNRGY hetzij, indien deze datum later valt, de datum van de ingebruikname, dat de
geleverde Producten en de uitgevoerde Werkzaamheden van goede kwaliteit zijn en vrij
van ontwerp-, constructie-, materiaal- en fabricagefouten en van alle andere lasten en
beperkingen; dat de geleverde Producten en de uitgevoerde Werkzaamheden in alle
opzichten voldoen aan alle toepasselijke eisen die in Nederland en in het land of de
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landen waar de Producten worden geleverd respectievelijk de Werkzaamheden worden
uitgevoerd gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven
voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van de levering van de Producten
respectievelijk de definitieve oplevering van de Werkzaamheden; dat de geleverde
Producten en de uitgevoerde Werkzaamheden voldoen aan hetzij de overeengekomen
specificaties en eigenschappen hetzij, bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst
ter zake, de tussen Partijen gebruikelijke specificaties en eigenschappen, althans de in de
betrokken handelsbranche gebruikelijke specificaties en eigenschappen; dat de geleverde
Producten en de uitgevoerde Werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor
NNRGY deze heeft bestemd; en dat de geleverde Producten en de uitgevoerde
Werkzaamheden ook overigens aan de Overeenkomst beantwoorden.
Indien NNRGY Verkoper bericht geeft dat geleverde Producten en/of uitgevoerde
Werkzaamheden niet aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde voldoen, zal Verkoper
onverwijld zorg dragen voor herstel of, naar keuze van NNRGY, vervanging, en wel
zodanig dat de geleverde Producten en de uitgevoerde Werkzaamheden wel in alle
opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden. Alle kosten die direct dan wel indirect
verbonden zijn aan het herstel dan wel de vervanging dan wel, indien de Producten en/of
de Werkzaamheden deel uitmaken van een groter object, de wederingebruikstelling van
dat object, komen voor rekening van Verkoper. In geval van herstel dan wel vervanging
begint de garantietermijn van 2 (twee) jaar opnieuw te lopen vanaf het moment van de
levering van de desbetreffende vervangende Producten respectievelijk de definitieve
oplevering van de desbetreffende vervangende Werkzaamheden. Eventuele retournering
van Producten aan Verkoper geschiedt op diens kosten en voor diens risico.
Indien Verkoper in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te
voldoen, alsmede in dringende gevallen die geen uitstel dulden, heeft NNRGY het recht
voor rekening en risico van Verkoper het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten. NNRGY heeft het recht de gemaakte kosten te verrekenen met aan Verkoper
verschuldigde bedragen.
Wanneer NNRGY haar rechten uit hoofde van dit artikel geldend maakt, laat dit de
overige rechten die zij aan de Overeenkomst, deze voorwaarden en de wet kan ontlenen
onverlet.
Rechten van derden
Verkoper garandeert dat de Producten en de Werkzaamheden geen inbreuk maken op een
intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een derde en dat NNRGY het
onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht heeft de Producten in te voeren, op te slaan,
te koop aan te bieden, te verkopen of op andere wijze in de handel te brengen, uit te
voeren en anderszins te gebruiken, alles in de ruimste zin van het woord.
Verkoper dient NNRGY te vrijwaren tegen aanspraken van derden in verband met een
inbreuk of een gestelde inbreuk op een of meer van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
rechten. Alle schade die voor NNRGY uit een dergelijke inbreuk of gestelde inbreuk
voortvloeit, daaronder mede begrepen de redelijke kosten van verweer tegen de
aanspraken van derden, zal door Verkoper aan NNRGY worden vergoed.
Betaling
Alle facturen van Verkoper dienen te worden gericht aan NNRGY ter attentie van de
crediteurenadministratie, te verwijzen naar het relevante ordernummer, deugdelijk te zijn
gespecificeerd en te voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke factuurvereisten.
NNRGY behoudt zich het recht voor om facturen die niet aan alle genoemde vereisten
voldoen, niet in behandeling te nemen en terug te sturen aan Verkoper.
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Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal betaling geschieden binnen
30 (dertig) dagen na ontvangst van de desbetreffende correcte en volledige factuur, dan
wel, indien de inontvangstneming en de goedkeuring van de Producten respectievelijk de
oplevering en de goedkeuring van de Werkzaamheden later geschiedt, binnen 30 (dertig)
dagen na de inontvangstneming en de goedkeuring van de desbetreffende Producten
respectievelijk de oplevering en de goedkeuring van de desbetreffende Werkzaamheden.
Betaling door NNRGY strekt in de eerste plaats in mindering van de hoofdsom,
vervolgens in mindering van de eventueel verschuldigde rente en ten slotte in mindering
van de eventueel verschuldigde kosten.
De eventueel door NNRGY verschuldigde schadevergoeding wegens vertraging in de
voldoening van een geldsom zal niet bestaan in de wettelijke handelsrente als bedoeld in
artikel 6:119a BW, maar in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
De eventueel door NNRGY verschuldigde vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel
6:96 lid 2 onder c BW zal niet worden vastgesteld aan de hand van de staffel van artikel 2
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, maar bestaan in het
minimumbedrag als genoemd in artikel 3 van het genoemde Besluit.
In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel betaling van een of meer
voorschotten heeft NNRGY het recht om van Verkoper te verlangen dat deze
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verbintenissen, al dan niet in de
vorm van een op eerste verzoek van NNRGY opeisbare bankgarantie, gesteld door een
eerste klas Nederlandse bank.
NNRGY is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook
verschuldigd is aan Verkoper of enige aan hem gelieerde Persoon ("Verkoper c.s.") te
verrekenen met de bedragen die NNRGY of enige aan haar gelieerde Persoon ("NNRGY
c.s.") uit welken hoofde ook te vorderen heeft van Verkoper c.s. De hier bedoelde
bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet
afdwingbaar is en indien de prestatie die NNRGY c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt
aan haar schuld.

10

Cessie- en verpandingsverbod
Het is Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNRGY niet
toegestaan om zijn vorderingen op NNRGY te cederen, te verpanden of onder welke
andere titel dan ook over te dragen of te bezwaren. Dit verbod heeft naast
verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking. De vorderingen van
Verkoper op NNRGY zijn niet overdraagbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW) en
niet verpandbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW juncto artikel 3:98 BW).

11
11.1

Overmacht
Verkoper kan zich slechts op overmacht beroepen indien:
(a)
de (dreigende) tekortkoming van Verkoper noch te wijten is aan zijn schuld noch
krachtens de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden of de in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt; en
(b)
de omstandigheid die de overmacht oplevert is ingetreden voorafgaand aan het
moment waarop Verkoper gehouden is zijn verbintenis na te komen; en
(c)
Verkoper NNRGY onverwijld, maar in elk geval binnen 2 (twee) dagen nadat de
overmachtssituatie is ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stelt van
de omstandigheid die de overmacht oplevert.
In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Verkoper is NNRGY bevoegd:

11.2
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aan Verkoper gedurende een redelijke termijn van maximaal 2 (twee) maanden
uitstel te verlenen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst. Indien Verkoper na afloop van deze termijn niet in staat is zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen, is NNRGY bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden;
dan wel, naar keuze van NNRGY:
(b)
de Overeenkomst te ontbinden.
In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Verkoper is NNRGY bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden.
Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, ziekte van personeel, stakingen, en overmacht en/of wanprestatie
(toerekenbare niet-nakoming) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van leveranciers
of vervoerders van Verkoper of aan de zijde van andere derden die bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
In geval van overmacht aan de zijde van NNRGY is zij gerechtigd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten. Als de periode van overmacht aan
haar zijde langer duurt dan 1 (een) maand of als het zeker is dat deze periode langer gaat
duren dan 1 (een) maand, is NNRGY bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van NNRGY wordt verstaan: elke niet aan de
schuld in subjectieve zin van NNRGY te wijten omstandigheid die maakt dat het voor
NNRGY onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt
tot - overmacht aan de zijde van afnemers van NNRGY, alsmede overheidsmaatregelen
die de in-, uit- of doorvoer van Producten belemmeren of financieel nadelig maken.
Ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel vindt plaats door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat NNRGY tot enige schadevergoeding
gehouden is.
Ontbinding, opschorting
Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst
en/of deze voorwaarden toekomen, is NNRGY bevoegd haar verbintenis op te schorten
dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien:
(a) Verkoper een op hem rustende verbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) NNRGY goede grond heeft om te vrezen dat Verkoper in de nakoming van een of
meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Verkoper in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd;
(d) aan Verkoper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan;
(e) ten aanzien van Verkoper een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is
verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;
(f) het bedrijf van Verkoper wordt geliquideerd; of
(g) op zaken van Verkoper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat
niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
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Indien het verzuim van de Verkoper op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als
deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal NNRGY in het in lid 1 onder
(a) van dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke
ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij Verkoper een schriftelijke aanmaning
heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming
binnen deze termijn is uitgebleven.
In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door NNRGY is zij
niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Verkoper
onmiddellijk en geheel opeisbaar.
Aansprakelijkheid, vrijwaring
Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door NNRGY en/of
derden wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een verbintenis door Verkoper respectievelijk als gevolg van toerekenbaar onrechtmatig
handelen of nalaten door Verkoper zelf dan wel door een ondergeschikte, nietondergeschikte of vertegenwoordiger van Verkoper.
De schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld omvat, maar is niet beperkt tot, alle boetes
die aan NNRGY worden opgelegd (contractuele boetes daaronder begrepen), alle schade
en kosten verband houdende met een product recall op initiatief van de bevoegde
autoriteiten en/of Verkoper en/of NNRGY en alle interne en externe kosten van NNRGY
die verband houden met de vaststelling van schade en aansprakelijkheid en met de
invordering van schadebedragen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk
door NNRGY gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers.
Verkoper dient NNRGY te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld. Verkoper zal de redelijke kosten van verweer
tegen de genoemde aanspraken aan NNRGY vergoeden. Verkoper zal niet verplicht zijn
NNRGY te vrijwaren voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van NNRGY of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende
ondergeschikten.
Voor de toepassing van dit artikel worden onder anderen personeel, medewerkers en
afnemers van NNRGY als derden aangemerkt.
Verkoper zal zijn aansprakelijkheid voor schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld
genoegzaam verzekeren en verzekerd houden. Verkoper zal NNRGY op haar eerste
verzoek in het bezit stellen van een kopie van de desbetreffende polis(sen) en van het
bewijs van de premiebetaling ter zake.
Indien NNRGY aansprakelijk is voor schade die door Verkoper en/of derden wordt
geleden, is haar totale aansprakelijkheid uit welken hoofde beperkt tot het bedrag van de
netto factuurwaarde van de Producten en de Werkzaamheden in kwestie, dat wil zeggen
de prijs exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief
transportkosten, steeds met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro). NNRGY zal
zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid voor zover de schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NNRGY of tot haar
bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
Toepasselijk recht, geschillen, proces- en arbitragekosten
De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
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Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen
alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband
met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de Rechtbank Den Haag (bodemprocedures) dan wel de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (korte gedingen en andere voorlopige
maatregelen), onverminderd de bevoegdheid van NNRGY om een geschil als hier
bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is NNRGY steeds bevoegd om een
geschil als daar bedoeld te laten beslechten overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats
van arbitrage en de plaats van de mondelinge behandeling(en) is Rotterdam. Het
scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
De kosten die verband houden met gerechtelijke en arbitrale procedures, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door NNRGY gemaakte kosten van
advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn integraal voor rekening van
Verkoper indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Wijziging van de voorwaarden
NNRGY heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan
in 30 (dertig) dagen na dagtekening van het bericht waarmee NNRGY de wijziging aan
Verkoper aankondigt. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op
Overeenkomsten die na genoemde wijziging tot stand komen. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, zullen de nieuwe voorwaarden eveneens van toepassing zijn op
lopende Overeenkomsten, tenzij Verkoper, binnen 14 (veertien) dagen na de
aankondiging van de voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden, aan NNRGY
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de desbetreffende Overeenkomst te willen beëindigen,
in welk geval een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden geldt. Gedurende de
opzeggingstermijn blijven de bestaande voorwaarden van toepassing.
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