
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Hitec Power Protection B.V.
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 06078910
kantoor houdende te Almelo op het Bedrijvenpark Twente Nr. 40.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle 

rechtsbetrekkingen tussen Hitec Power Protection B.V. en haar 
groepsmaatschappijen (hierna te noemen: “Hitec”) en de opdrachtnemer 
inzake de inkoop van goederen en diensten en de inhuur van personen en 
materialen (hierna te noemen "de leverantie") door Hitec en alle daaruit 
voortvloeiende geschillen. Waar in deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt 
gesproken van “wij/ons” en dergelijke wordt bedoeld Hitec.

2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, waaronder algemene 
(verkoop)voorwaarden van de opdrachtnemer, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 
slechts bindend indien deze schriftelijk door Hitec zijn aanvaard. Onder 
schriftelijk wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden tevens verstaan per 
fax of langs ander elektronisch medium zoals e-mail.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst 
1. Een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, prijsopgave of andere 

aanbieding is onherroepelijk en geldig voor minimaal negentig (90) dagen. De 
kosten voor het uitbrengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding 
zijn voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het onherroepelijke 
aanbod van de opdrachtnemer door Hitec is aanvaard door het versturen van 
een order dan wel door het ondertekenen van een overeenkomst door beide 
Partijen.

3. Al onze wijzigingsorders dienen door opdrachtnemer bevestigd te worden door 
retournering binnen 7 dagen van een ondertekende kopie van de 
wijzigingsorder, tenzij in de order een andere termijn is vermeld. 

4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend 
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 - Garantie van kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie
1. De opdrachtnemer garandeert:

a. dat de leverantie volledig is en geschikt voor het doel waarvoor deze 
bestemd is;

b. dat de leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vervat in 
de overeenkomst, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere 
door ons verstrekte documenten;

c. dat de leverantie tenminste voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke 
eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in de overeenkomst anders is 
bepaald;

d. dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de 
bedrijfsruimten en/of -terreinen van de opdrachtnemer, de voor die plaats 
geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door ons of onze 
opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, 
zullen worden nageleefd;

e. dat de leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering-, 
productie- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de 
leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig 
personeel worden gebruikt c.q. ingezet;

f. dat indien de leverantie mede bestaat uit het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke 
vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, 
of (indien terzake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de 
algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid, en dat het 
overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen 
periode voortdurend beschikbaar zal zijn.

2. Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt 
verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften 
die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de opdrachtnemer geacht 
deze te kennen, tenzij hij ons onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis 
stelt.

Artikel 4 - Tussentijdse inspecties, keuringen, beproevingen
1. Hitec heeft te allen tijde het recht de leverantie of daartoe behorende zaken 

en/of werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren, of te (doen) keuren 
en/of te (doen) beproeven en voortgangscontrole uit te (doen) oefenen.
De opdrachtnemer verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige 
personele en materiële hulp, verleent de door ons aangewezen personen of 
instanties te allen tijde toegang tot de plaats waar de overeenkomst uitgevoerd 
wordt, en stelt een voor de tussentijdse inspectie, keuring of beproeving 
geschikte ruimte ter beschikking.

2. Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn 
overeengekomen die op initiatief van de opdrachtnemer dienen plaats te 
vinden, dan deelt hij ons het voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of 
beproeving steeds schriftelijk zodanig tijdig mede, dat wij daarbij aanwezig 
dan wel vertegenwoordigd kunnen zijn.
Indien en voor zover is overeengekomen dat tussentijdse inspecties, 
keuringen of beproevingen op ons initiatief dienen plaats te vinden, dan is het 
voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3. Alle op de tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, 
met uitzondering van de kosten van ons personeel en/of van andere personen 

die wij als onze vertegenwoordigers hebben aangewezen, zijn voor rekening 
van de opdrachtnemer.
Kan een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving niet op het 
voorgenomen tijdstip plaatsvinden, of moet enige tussentijdse inspectie, 
keuring of beproeving worden herhaald, dan kunnen wij de daaruit 
voortvloeiende extra kosten op de opdrachtnemer verhalen indien en voor 
zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan hem toe te rekenen is.
Een overeenkomstig recht komt de opdrachtnemer toe indien en voor zover 
zodanig uitstel of zodanige herhaling aan ons of aan onze opdrachtgever toe 
te rekenen is.

4. In geval van afkeuring, zullen wij de opdrachtnemer onverwijld, met opgave 
van redenen, daarvan in kennis stellen.
De opdrachtnemer zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door ons 
gestelde termijn op zijn kosten te verbeteren of te vervangen.

5. Indien de opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie onderaannemers of 
onderleveranciers inschakelt, zal hij de bepalingen genoemd in dit artikel ten 
behoeve van ons aan deze onderaannemers of onderleveranciers 
doorbedingen.

6. Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving, of het ontbreken daarvan, houdt 
geen aanvaarding in.

Artikel 5 - Eindkeuring, aanvaarding
1. Schriftelijke goedkeuring door ons van de leverantie geldt als aanvaarding 

daarvan, waarbij geldt dat het bepaalde in lid 4 van dit artikel van kracht blijft.
2. Wordt de leverantie onderworpen aan een eindkeuring of eindbeproeving dan 

zijn de bepalingen vervat in Artikel 4 van overeenkomstige toepassing. De 
opdrachtnemer zal gebreken in de leverantie die zich voordoen gedurende de 
eindkeuring zo spoedig mogelijk oplossen, zonder daar enige kosten bij ons 
voor in rekening te brengen.

3. Indien en voor zover de leverantie eigenschappen dient te bezitten waarvan 
de aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw van de leverantie kan 
worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring en acceptatie van de leveranctie 
plaatsvinden zodra de leverantie, of het object waarvoor de leverantie 
bestemd is daartoe gereed is.

4. Indien en voor zover de medelevering van certificaten, attesten, 
montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of 
andere documenten, of het geven van training en instructie is 
overeengekomen, maken deze deel uit van de leverantie en wordt 
aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad voor levering c.q. het geven 
hiervan heeft plaatsgevonden.

5. De opdrachtnemer verleent ons het recht de leverantie ook vóór de 
aanvaarding daarvan te gebruiken.

Artikel 6 - Verpakking en verzending
1. De opdrachtnemer zal de leverantie zodanig verpakken en/of beveiligen, dat 

deze bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en 
aldaar veilig kan worden gelost.
Eventueel door ons aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere 
eisen zullen  door de opdrachtnemer zorgvuldig in acht worden genomen.
Verpakking dient aan de relevante wettelijke voorschriften te voldoen.

2. De opdrachtnemer zal onze instructies terzake van conserveren, merken, 
verzenden, verzekeren van het transportrisico en mede te leveren 
verzendingsdocumenten stipt opvolgen.

3. Zendingen die niet aan het in dit artikel bepaalde voldoen, kunnen door ons 
geweigerd worden.

4. Wij behouden ons het recht voor emballage voor rekening en risico van de 
opdrachtnemer aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor 
door de opdrachtnemer aan ons in rekening gebrachte bedrag.
Door ons ter beschikking gestelde leenemballage wordt door opdrachtnemer 
als goed huisvader verzorgd en verzekerd en op ons verzoek aan ons 
geretourneerd.

5. De opdrachtnemer dient tegelijk met de leverantie alle op de leverantie 
betrekking hebbende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, 
Nederlandstalige gebruikershandleidingen, instructieboeken, tekeningen, 
specificaties, technische en revisiegegevens en, indien nodig, een EU-
verklaring van overeenstemming en het betreffende (technisch) dossier te 
overleggen. Deze documenten maken deel uit van de levering en worden 
dientengevolge eigendom van Hitec. Indien wij dit gezien de aard van de 
afgeleverde leverantie wenselijk achten, dient de opdrachtgever kosteloos een 
bedienings- en onderhoudsinstructie te geven aan (personeel van) Hitec en 
(eventueel) door ons ingeschakelde derden.

Artikel 7 - Overgang van eigendom en risico, retentierecht
1. Voor zover in deze Algemene lnkoopvoorwaarden of in de overeenkomst niet 

anders is bepaald, gaat de eigendom van en het risico voor de leverantie op 
ons over bij de aflevering daarvan aan ons op de overeengekomen plaats. De 
opdrachtnemer garandeert aan ons dat de volledige en onbezwaarde 
eigendom wordt geleverd.
Ingeval van betalingen die vóór aflevering plaatsvinden zal de eigendom op 
het moment van betaling op ons overgaan ten belope van de betaling.  
Eventueel in de overeenkomst voorkomende handelstermen zoals de 



Incoterms f.o.b. en c.i.f. worden gebruikt conform de definities gegeven in de 
op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende editie van de 
Incoterms, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3  van dit artikel.

2. Ingeval wij goederen ter beschikking stellen aan opdrachtnemer ter bewerking 
of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen niet aan 
ons in eigendom toebehorend, dan blijven wij eigenaar respectievelijk worden 
wij eigenaar van de aldus ontstane goederen. Opdrachtnemer is verplicht 
deze goederen duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het 
risico tot het tijdstip van aflevering van de goederen aan ons of aan een door 
ons aangewezen derde.

3. Ingeval wij goederen ter beschikking stellen aan opdrachtnemer om deze te 
monteren of om de reeds gemonteerde goederen te beproeven of in bedrijf te 
stellen, en in geval wij opdragen supervisie op de montage van deze goederen 
te verrichten, draagt opdrachtnemer het risico voor de goederen vanaf de 
terbeschikkingstelling tot aan aanvaarding van de leverantie door ons. Indien 
opdrachtnemer zowel de goederen levert als monteert c.q. de supervisie 
daarover heeft, draagt hij het risico voor de goederen ononderbroken tot de 
aanvaarding daarvan door ons of wanneer aanvaarding is uitgebleven, 
gedurende een redelijke termijn na aflevering. 

4. De opdrachtnemer heeft geen retentie- of opschortingsrecht met betrekking tot 
de leverantie.

Artikel 8 - Levertijd
1. Nakoming van de overeenkomst op de in de overeenkomst vastgelegde 

tijdstip(pen) is een voor opdrachtnemer essentiële verplichting. Alle 
overeengekomen termijnen gelden als fatale termijnen.

2. Voldoet de opdrachtnemer niet aan het bepaalde in lid 1, dan zijn wij 
gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd onze verdere 
rechten de overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde 
deel daarvan te ontbinden en op kosten van de opdrachtnemer door een 
derde te doen verrichten. Opdrachtnemer is alsdan aansprakelijk voor alle 
directe en indirecte schade die wij (kunnen) leiden als gevolg van de te late 
levering, waaronder ook schade en boetes van onze opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn 
waardoor hij aan de verplichting als volgens lid 1 niet kan voldoen, ons 
onverwijld schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard 
van deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en 
de vermoedelijke duur der vertraging, bij gebreke waarvan hij zich later op 
deze omstandigheden niet meer kan beroepen. Een beroep op overmacht zal 
opdrachtnemer niet vrijstaan, indien hij niet aan deze verplichting heeft 
voldaan.

4. De opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Wij zijn 
gerechtigd leveranties, die ten opzichte van de overeengekomen leveranties 
slechts ten dele worden verricht, te weigeren.

5. Wij behouden ons het recht voor de volgorde, het afleveradres en het tijdstip  
van levering van de te leveren leveranties te wijzigen zonder dat wij tegenover 
de opdrachtnemer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade en kosten.

6. Wij hebben het recht om de aflevering van de leverantie voor een periode van 
ten hoogste zestig (60) kalenderdagen uit te stellen. Eventuele kosten die voor 
de opdrachtnemer hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer.

Artikel 9 - Garantie tot herstel van gebreken
1. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde 

leverantie. Deze garantie omvat tenminste dat: 
a) de leverantie wordt verricht conform de eisen die aan goed 

vakmanschap mogen worden gesteld; 
b) de leverantie geschikt is voor het doel waarvoor de overeenkomst is 

gesloten en beschikken over de toegezegde en te verwachten 
eigenschappen; 

c) de goederen nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten wat 
betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering en de 
veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten; 

d) de leverantie in overeenstemming zijn met de overeengekomen 
specificatie en vrij zijn van gebreken; 

e) alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met 
betrekking tot de leverantie in acht zijn genomen. 

2. De opdrachtnemer garandeert alle gebreken welke zich aan de leverantie 
mochten voordoen, gedurende 24 maanden na aanvaarding of ingebruikname 
van de leverantie of van het object waarvoor deze bestemd is, waarbij de 
laatste van deze gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan, tenzij een 
andere termijn in de overeenkomst is opgenomen, zonder kosten voor ons te 
herstellen, tenzij opdrachtnemer aantoont, dat deze gebreken aan ons te 
wijten zijn en niet het gevolg zijn van fouten in ontwerp of uitvoering van de 
leverantie of, voor zover de leverantie uit goederen bestaat, van ondeugdelijke 
door ons aangeleverde materialen. De opdrachtnemer verbindt zich voorts dit 
herstel ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door ons gestelde redelijke 
termijn, uit te voeren door middel van reparatie of vervanging, ter keuze van 
de opdrachtnemer, van de gebrekkige leverantie of van de gebrekkige delen 
daarvan.

3. De opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te 
worden om herstel van de gebreken waarvoor hij krachtens het in lid 1 
bepaalde aansprakelijk is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot in- en uitbouwen, transportkosten, kosten voor onderdelen, 
stagnatiekosten, gemiste besparingen, gederfde winst en andere 
gevolgschade.

4. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze verplichting en/of nakoming 
daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, 
hebben wij het recht voor rekening en risico van de opdrachtnemer het nodige 
te verrichten of door derden te doen verrichten..

5. De periode bedoeld in de eerste alinea van het voorgaande lid 1. wordt 
verlengd met de tijd gedurende welke van de leverantie, of van het object 
waarvoor deze bestemd is, wegens een aan de opdrachtnemer toe te rekenen 
gebrek, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor de herstelde of 
vervangende delen van de leverantie begint de periode als bedoeld in lid 1., 
eerste alinea, opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van ingebruikstelling na 
herstel.

6. De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde 
herstelverplichting te vervangen goederen berusten bij de opdrachtnemer 
vanaf het tijdstip van vervanging. Hij dient zodanige goederen ten spoedigste 
tot zich te nemen, tenzij wij verzoeken de vervangen goederen aan ons voor 
onderzoek ter beschikking te stellen.

7. Behalve wanneer ons opzet of grove schuld is te verwijten, wordt verlies van 
of schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die de opdrachtnemer bij de 
uitvoering van de leverantie gebruikt, door de opdrachtnemer gedragen.

8. De bepalingen als volgens de voorgaande leden van dit artikel en/of als 
volgens de overige artikelen van deze Algemene lnkoopvoorwaarden 
ontheffen de opdrachtnemer niet van zijn overige aansprakelijkheid volgens de 
wet.

Artikel 10 - Vrijwaring
1. In aanvulling op artikel 9 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden vrijwaart de 

opdrachtnemer ons tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit, 
of verband houden met de door de opdrachtnemer geleverde leverantie. 

2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart ons tegen elke vordering 
van derden betreffende schade of boete, die direct of indirect het gevolg is van 
(i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
tegenover Hitec of van (ii) het onrechtmatig handelen dan wel nalaten van de 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer staat, alsof het haar eigen handelen of 
nalaten betreft, volledig in voor het handelen of nalaten van haar personeel of 
dat van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

3. De opdrachtnemer is aansprakelijk en vrijwaart ons in het kader van de 
Ketenaansprakelijkheid aanpak schijnconstructies en aanverwante 
regelgeving voor: 
(i) alle (loon)vorderingen, fiscale vorderingen en/of boetes die van ons worden 
gevorderd  
(ii) alle door het bevoegd gezag uit hoofde van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid, de Wet aanpak schijnconstructies en aanverwante 
regelgeving aan ons opgelegde boetes,  
(iii) kosten en schade, waaronder kosten van juridische bijstand, die wij lijden 
als gevolg van het niet voldoen door de opdrachtnemer, dan wel door hem 
ingeschakelde derden.

4. Voorzover de fiscus of een andere overheidsinstantie tijdens de uitvoering van 
de overeenkomst bij ons aanspraak maakt op betaling van de fiscale 
verplichtingen van opdrachtnemer zijn wij te allen tijde, zonder rechtelijke 
tussenkomst gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.5. 
Wij kunnen van opdrachtnemer verlangen dat hij een geblokkeerde rekening 
opent bij bank of giro ten behoeve van betaling van verschuldigde premies en 
belastingen. Wij zijn gerechtigd een deel van de overeengekomen prijs over te 
maken op deze geblokkeerde rekening. Betaling op deze geblokkeerde 
rekening zal strekken tot mindering van de overeengekomen prijs. Indien 
opdrachtnemer weigert een geblokkeerde rekening te openen, dan wel niet 
akkoord gaat met storting van een deel van de prijs op die rekening, dan zijn 
wij gerechtigd, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan.6. Eventueel aan ons ter 
beschikking gesteld personeel blijft te allen tijde in dienst van opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer zal op eerste verzoek, maximaal één maal per kwartaal, 
aan ons een accountantsverklaring overleggen waaruit blijkt dat alle wettelijke 
verplichte gelden in verband met aan ons ter beschikking gestelde 
werknemers zijn afgedragen aan de daarvoor aangewezen instanties.

Artikel 11 - Eigendom van risico en zorg voor hulpmiddelen, tekeningen 
enz.
1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, vormen, matrijzen, kalibers of 

specifieke gereedschappen, nodig voor de uitvoering van de leverantie, die 
door ons aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die door 
hem op onze kosten worden vervaardigd of aangeschaft, zijn, blijven, of 
worden ons eigendom.

2. De opdrachtnemer houdt deze hulpmiddelen, duidelijk als ons eigendom 
gemerkt, als bruiklener onder zich, houdt deze in goede staat en draagt 
daarvoor alle risico's, een en ander totdat zij aan ons zijn afgeleverd.

3. De opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken of doen 
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Hij zal 
bedoelde hulpmiddelen zonder onze schriftelijke toestemming niet voor 
andere doeleinden gebruiken, kopiëren of vermenigvuldigen, noch in enigerlei 
vorm of op enigerlei wijze aan derden afstaan of voor derden toegankelijk 
maken.

Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen
De rechten en verplichtingen die voor de opdrachtnemer uit de overeenkomst 
voortvloeien zijn niet vatbaar voor overdracht, noch geheel, noch gedeeltelijk en 
opdrachtnemer zal deze niet aan derden overdragen zonder onze voorafgaande 
schriftelijke toestemming. Zodanige toestemming laat onverlet dat 
opdrachtnemer naast deze derde aansprakelijk blijft voor alle verplichtingen die 
voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 13 - Ontbinding en beëindiging
1. In geval van de opdrachtnemer in de nakoming van (één of meer van) zijn 

verplichtingen krachtens de overeenkomst toerekenbaar tekortschiet hebben 
wij het recht zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn 
en onverminderd onze verdere rechten.

2. Wij hebben het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden (dan wel te 
beëindigen door middel van opzegging), zonder tot schadevergoeding 
gehouden te zijn en onverminderd onze overige rechten, indien: 
a) de opdrachtnemer (bij natuurlijk persoon) overlijdt; 
b) de opdrachtnemer surséance van betaling aanvraagt of in surséance 

verkeert; 
c) de opdrachtnemer failliet wordt verklaard of diens faillissement is 

aangevraagd; 
d) sprake is van staking of liquidatie van de onderneming van de 

opdrachtnemer; 
e) sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of 

zeggenschap binnen de onderneming van de opdrachtnemer; 



f) beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de 
opdrachtnemer wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is 
opgeheven.

3. Onverminderd het in overige in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde 
zijn wij te allen tijde gerechtigd een order geheel of gedeeltelijk op te zeggen 
of te annuleren. In zulk een geval zullen wij opdrachtnemer uitsluitend de 
redelijke gemaakte kosten voorafgaande aan de beëindiging vergoeden.

4. Alle vorderingen die wij in het geval van beëindiging van de overeenkomst op 
de opdrachtnemer mochten hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle 
opeisbaar zijn. Alle toegestane wettelijke buitengerechtelijke kosten, 
uitdrukkelijk inclusief de kosten voor het versturen van aanmaningen, het doen 
van (schikkings-)voorstellen en andere buitengerechtelijke handelingen, en de 
gerechtelijke kosten die voor ons verbonden zijn aan handhaving van onze 
rechten tegenover de opdrachtnemer, zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer.

Artikel 14 – Prijzen en betaling
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zal de overeengekomen prijs 

vast en bindend zijn en gelden DDP op de plaats van levering, exclusief 
omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking.

2. Prijsverhogingen als gevolg van meerleveringen kunnen alleen worden 
doorberekend, indien deze door ons schriftelijk werden aanvaard.

3. De prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, in Euro’s; eventuele 
koersverschillen komen voor rekening van opdrachtnemer. 

4. Betaling vindt plaats na ontvangst van een correct opgemaakte factuur en na 
levering en acceptatie van de leverantie. De betalingstermijn is 90 dagen of 
binnen 8 dagen met aftrek van 2% korting na ontvangst van de factuur of 
acceptatie van de leverantie, welke van deze beide momenten het laatste 
plaatsvind, tenzij anders is overeengekomen.

5. Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de order anders is 
vermeld; In dat geval worden alle verrichtte vooruitbetalingen beschouwd als 
een lening aan de opdrachtnemer, totdat de leverantie geheel is uitgevoerd. 
Bij vooruitbetaling dient door opdrachtnemer een bankgarantie te worden 
verstrekt waarbij de inhoud van de tekst vooraf door ons dient te worden 
geaccepteerd. Indien de leverantie niet aan de eindkeuring of eindbeproeving 
voldoet, zal de lening direct opeisbaar zijn en mitsdien de bankgarantie 
kunnen worden uitgewonnen. Facturen welke niet correct zijn opgemaakt en 
bijvoorbeeld onvoldoende gegevens bevatten voor afhandeling, zoals order 
nummers e.d. worden door ons niet geaccepteerd en zullen door ons ter 
completering worden geretourneerd.

6. Meer- en minderwerk wordt door ons slechts erkend indien vooraf schriftelijk 
overeengekomen.

7. Wij zijn bevoegd de nakoming van iedere verplichting tegenover de  
opdrachtnemer op te schorten in het geval wij gegronde redenen hebben om 
aan te nemen dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst niet nakomt of niet is nagekomen. Bij een dispuut over een 
factuur zijn wij gerechtigd de betaling op te schorten tot het moment dat het 
dispuut is opgelost. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de vorderingen van de 
opdrachtnemer op ons te verrekenen met onze eigen (al dan niet opeisbare) 
vorderingen op de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen 
jegens ons uit hoofde van de overeenkomst nimmer verrekenen met enige 
vordering die hij uit hoofde van enige rechtsbetrekking jegens ons mocht 
hebben.

Artikel 15 -  Plaats van levering 
1. De plaats van levering is aangegeven in de order, bij gebreke waarvan 
geleverd wordt op de hoofdvestiging van Hitec.
Bij foutieve adressering door de opdrachtnemer zijn de meervrachtkosten voor 
zijn rekening.
2. Indien de levering “EX WORKS” is  overeengekomen, dient de levering toch 
plaats te vinden op de locatie die volgt uit lid 1, in welk geval de vooraf 
overeengekomen redelijke vrachtkosten bij ons in rekening kunnen worden 
gebracht.
3. Indien goederen door ons worden afgehaald, dient de opdrachtnemer hulp bij 
het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Inbreuk op octrooien, licenties e.d.
De opdrachtnemer verklaart dat de leverantie geen inbreuk maakt op enig recht 
van derden (waaronder die van intellectueel eigendom), dan wel onderworpen 
zijn aan een geschil omtrent rechten van derden, alsmede dat het gebruik ervan 
ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden, en opdrachtnemer vrijwaart 
ons tegen alle aanspraken te dezer zake.

Artikel 17 - Geheimhouding
De opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten 
aanzien van al onze hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen 
bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen 
gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema's, ontwerpen, 
klanten, prijzen en dergelijke. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in de 
brochures, advertenties, zijn website of anderszins in media of brieven e.d. het 
bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 18 – Bevoegde rechter
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de 
overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel in Almelo.  

Artikel 19 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend 
het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.


