ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MARTENS
Artikel 1: definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens wordt verstaan onder:

4,5 Betaling vindt plaats binnen de 60 dagen na acceptatie levering/dienst en
ontvangst correct factuur

Martens: Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., gevestigd te Oosterhout,
alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen Martens beton b.v., Martens
kunststoffen b.v., Martens d.h.z., Teuben b.v. en Martens prefab beton b.v., alle
gevestigd te Oosterhout,, Martens beton n.v./s.a., gevestigd te Mol (België) en
n.v. Martens plastics s.a., gevestigd te Mol (België).

Artikel 5: belastingen en heffingen
Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn
alle belastingen en/of heffingen hoe ook genaamd, daaronder begrepen
eventuele invoerrechten, die worden geheven of zijn verschuldigd over de
door Verkoper aan Martens geleverde zaken en/of diensten met uitzondering
evenwel van de B.T.W., volledig voor rekening van Verkoper, ook al zouden
deze bij Martens worden geheven of geïnd.

Verkoper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Martens een offerte tot
verkoop en levering van zaken en/of diensten uitbrengt en/of daartoe van
Martens opdracht verkrijgt en/of en/of met Martens een overeenkomst tot
verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit.
Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of
het verrichten van diensten, die tussen Martens en Verkoper tot stand komt,
elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder begrepen de aanvraag van
Martens tot het doen van een offerte en de offerte van Verkoper) en de
uitvoering daarvan. Levering van zaken: Alle werkzaamheden en diensten, die
verband houden met het leveren van zaken.
Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Martens en Verkoper en alle daarop voortbouwende
of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door Verkoper aan
Martens uitgebrachte offertes en door Martens aanVerkoper verstrekte
opdrachten.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens zijn slechts
van kracht indien en voor zover deze tussen Martens en Verkoper schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 3: totstandkoming overeenkomsten, aanvulling en wijziging
3.1 Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat het een opdracht tot levering van
zaken en/of diensten betreft, zal ieder verzoek van Martens aan Verkoper met
betrekking tot mogelijk door laatstgenoemde te leveren zaken en/of diensten,
specificaties, prijs, kwaliteit, levertijden, etc. dienen te worden beschouwd als
een uitnodiging tot het doen van een aanbod en komt door de enkele
aanvaarding daarvan door Verkoper derhalve geen overeenkomst
tot stand.
3.2. Een aanvaarding door Verkoper van een opdracht van Martens, welke
afwijkt van die opdracht, geldt als een verwerping van die opdracht en een
nieuw aanbod van Verkoper, dat Martens niet bindt. Dit geldt ook indien deze
aanvaarding door Verkoper slechts op ondergeschikte punten van de
opdracht van Martens afwijkt.
3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand en bindt Martens slechts indien
deze schriftelijk en bevoegdelijk namens Martens is aangegaan. De inhoud
van een schriftelijke bevestiging door Martens is voor beide partijen bindend
indien deze niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door Verkoper
schriftelijk is betwist. Hetzelfde geldt ten aanzien van aanvulling en/of
wijzigingen op de overeenkomst.
3.4 Martens heeft te allen tijde het recht schriftelijk aanvullingen op en/of
wijzigingen in de overeenkomst te verlangen. Verkoper is gehouden deze
aanvulling(en) en/of wijziging(en) te aanvaarden, zulks met inachtneming van
het navolgende. Indien vorenbedoelde veranderingen leiden tot een
verhoging of verlaging van de kosten die door Verkoper zijn gemoeid met de
uitvoering van de overeenkomst, zullen deze voorzover redelijk en door
Verkoper aangetoond aan Martens worden doorberekend. Indien uitsluitend
als gevolg van een verandering als hiervoor bedoeld de overeengekomen
levertijd niet haalbaar is, zal Verkoper Martens daarvan ommegaand schriftelijk
en met redenen omkleed in kennis stellen, bij gebreke waarvan de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd geldt.

Artikel 6: keuring
6.1 Martens heeft het recht de te leveren zaken desgewenst voor de levering
te (doen) keuren of te verlangen dat haar terzake een keuringsrapport wordt
toegezonden.
6.2 Indien zulks door Martens wordt gevraagd, zal Verkoper Martens tijdig
schriftelijk berichten wanneer de zaken ter goedkeuring gereed zijn.
6.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal de keuring plaatsvinden in de fabriek
van Verkoper of diens leverancier. Verkoper c.q. diens leveranciers stelt binnen
redelijke grenzen de nodige personele en materiële hulp bij de keuring ter
beschikking.
6.4 De keuring zal geschieden aan de hand van tevoren overeengekomen en
schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q. monsters en keuringsmethoden, bij
gebreke waarvan de keuring zal plaatsvinden aan de hand van de
gebruikelijke eisen en normeringen en op de gebruikelijke wijze.
6.5 Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle op de keuring vallende kosten
voor rekening van Verkoper.
6.6 Indien bij een keuring zaken, die deel uitmaken van de aan Martens te
leveren zaken, geheel of ten dele worden beschadigd en/of onbruikbaar
worden, dienen deze voor rekening van Verkoper te worden vervangen.
6.7 Van een eventuele afkeuring zal door Martens zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen acht werkdagen te rekenen vanaf de dag na (het voltooien
van) de keuring een met reden omklede schriftelijke mededeling worden
gedaan aan Verkoper. Binnen een in deze mededeling te stellen redelijke
termijn zal Verkoper in de gebreken dienen te voorzien en dezaken andermaal
ter keuring dienen aan te bieden conform het hiervooronder 6.2 bepaalde.
6.8 De zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, indien en voor zover zij niet
binnen de in het vorige lid genoemde termijn zijn afgekeurd.
Artikel 7: levering
7.1 De zaken en/of diensten dienen te worden geleverd aan het in de
overeenkomst vermelde of nadien schriftelijk door Martens opgegeven adres.
7.2 Verkoper zal uiterlijk binnen veertien dagen na het totstandkomen van de
overeenkomst Martens schriftelijk opgave doen van de verantwoordelijke
contactperso(o)n(en) met vermelding van hun functie, bijzondere
verantwoordelijkheden en telefoonnummers. Martens zal met deze
contactperso(o)n(en) overleg kunnen plegen omtrent (de voortgang van) de
uitvoeringvan de overeenkomst. Deze personen zullen alle daartoe vereiste
maatregelen kunnen nemen.
7.3 Indien de overlegging van een productieschema is bedongen, zal Verkoper
dit productieschema binnen veertien dagen na het totstandkomen van de
overeenkomst in het bezit stellen van Martens. Dit productieschema zal iedere
handeling weergeven met vermelding van start en beëindiging van de
betreffende handeling.
7.4 Indien Martens Verkoper om een voortgangsrapportage verzoekt, zal
zodanig dienen te zijn opgesteld en ingericht dat deze tegen het
productieschema kan worden afgezet.

Artikel 4: prijzen,facturering en betaling
4.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de daarin
vermelde prijzen vast voor aflevering franco op de overeengekomen plaats en
omvat deze alle daarmee verband houdende kosten, waaronder begrepen,
doch niet beperkt tot de kosten van verpakking, het lossen van de
zaken/goederen, transport en verzekering.
4.2 Zaken of onderdelen daarvan dan wel diensten die niet in de
overeenkomst
zijn gespecificeerd, doch die noodzakelijkerwijze zijn begrepen in
een volledige en tijdige uitvoering van de overeenkomst op een veilige en
efficiënte wijze, worden geacht in de prijs te zijn begrepen.
4.3 Indien uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen de zaken en/of
diensten waar deze betrekking op heeft op meerdere tijdstippen binnen een
periode van één jaar worden geleverd, zullen de prijzen gedurende één jaar,
gerekend vanaf het tijdstip van de eerste levering, vast zijn. In dat geval zal
telkens gedurende één maand, onmiddellijk voorafgaande aan het verstrijken
van genoemde periode van één jaar, opnieuw omtrent de prijzen kunnen
worden onderhandeld, waarna deze opnieuw gedurende een periode van één
jaar vast zullen zijn. Indien partijen geen overeenstemming omtrent de nieuwe
prijzen mochten kunnen bereiken, zullen beide partijen de overeenkomst met
inachtneming van een termijn van
drie maanden, te rekenen vanaf het einde van vorenbedoelde periode van
één jaar, kunnen beëindigen. Gedurende deze periode van drie maanden
zullen de oorspronkelijke prijzen van kracht blijven.
4.4 Verkoper dient zijn factuur in tweevoud bij Martens in te dienen.

7.5 Verkoper zal door het enkele feit van overschrijding van de levertijd van
rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn
vereist.
7.6 Onverminderd het gestelde in artikel 7.5 zal Verkoper, indien en zodra
Verkoper er redelijkerwijze rekening mee moet houden dat de levertijd zal
worden overschreden, gehouden zijn Martens daarvan onverwijld schriftelijk
in kennis te stellen onder opgave van de daaraan ten grondslag liggende
reden(en). In dat geval is Verkoper voorts verplicht voor eigen rekening alle
maatregelen te treffen die nuttig of noodzakelijk zijn om een overschrijding
van de levertijd te voorkomen respectievelijk zoveel mogelijk te beperken.
7.7 Indien Martens en Verkoper geen overeenstemming kunnen bereiken
omtrent verlenging van de levertijd en een vergoeding voor de
vertragingsschade van Martens, is Martens bevoegd, zonder zelf tot enige
vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn, de overeenkomst
geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van
Martens op volledige schadevergoeding.
7.8 In dat geval, alsmede indien Verkoper reeds op grond van artikel 7.5 in
verzuim geraakt is of na schriftelijke ingebrekestelling haar uit de hiervoor
onder artikel 7.6, laatste volzin, voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, zal
Martens voorts gerechtigd zijn de reeds geproduceerde (onderdelen van)
zaken voor rekening van Verkoper te (doen) verwijderen en de overeenkomst
verder door een derde te laten uitvoeren voor rekening van Verkoper, zulks
onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding.
7.9 Afkeuring als bedoeld in artikel 6 zal niet leiden tot verlenging van de
levertijd, tenzij Martens daarmee schriftelijk heeft ingestemd

7.10 Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 13 en Verkoper
aantoont dat de levering hierdoor niet op het overeengekomen tijdstip kan
plaatsvinden, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging
tengevolge van deze overmacht. Nadat de overmacht meer dan een week
heeft geduurd, heeft Martens het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder
tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
7.11 Bij niet-tijdige aflevering verbeurt Verkoper een boete gelijk aan 1% van
de prijs van het te laat geleverde voor elke kalenderdag dat de levertijd wordt
overschreden, zulks evenwel tot een maximum van 30% van de
overeengekomen prijs. Deze boete laat de verplichting van Verkoper tot
volledige
schadeloosstelling
van
Martens
onverlet.
Artikel 8: risico, eigendom en vrijwaring
8.1 Het risico voor de zaken gaat eerst bij de levering als bedoeld in artikel 7
over op Martens.
8.2 Verkoper garandeert Martens dat Martens direct na de levering de vrije en
onbezwaarde eigendom van de geleverde zaken verkrijgt en vrijwaart Martens
voor alle schade en kosten, daaronder begrepen redelijke kosten van
juridische bijstand, terzake alle beweerdelijke aanspraken van derden met
betrekking tot deze zaken.
Artikel 9: industriële eigendomsrechten
9.1 Verkoper garandeert Martens dat met de levering van zaken en/of diensten
door Verkoper aan Martens en de verwerking, doorlevering of het normaal
gebruik daarvan door Martens geen inbreuk wordt gemaakt op octrooien,
merken, auteursrechten of andere industriële c.q. intellectuele
eigendomsrechten van derden en vrijwaart Martens voor alle schade en
kosten, daaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, terzake
alle aanspraken van derden met betrekking tot de beweerdelijke schending
van bedoelde rechten.
9.2 Verkoper zal, indien zaken geheel of gedeeltelijk specifiek voor Martens
ontworpen en gefabriceerd worden, alle eigendomsrechten van bescheiden,
modellen, ontwerpen, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten, op eerste
verzoek aan Martens overdragen. In geval van geheel of gedeeltelijk specifiek
voor Martens geschreven software zal Verkoper aan Martens alle relevante
broncodes verstrekken en overdragen en daar vrije toegang toe verlenen.
Artikel 10: garantie
10.1 Verkoper garandeert dat de door haar aan Martens geleverde zaken en/of
diensten in alle opzichten overeenstemmen met (de specificatie opgenomen
in) de overeenkomst en de aan of door Martens verstrekte documentatie.
Tevens garandeert Verkoper dat de door haar aan Martens geleverde zaken
en/of diensten in alle opzichten voldoen aan de daaraan te stellen eisen van
deugdelijkheid en bruikbaarheid en overigens geschikt zijn voor het doel
waartoe zij zijn geleverd.
10.2 Verkoper is tot aan het moment van de feitelijke ingebruikneming en
gedurende de vanaf dat moment geldende garantietermijn, gehouden
onverwijld zorg te dragen voor kosteloos herstel en/of vervanging van door
haar aan Martens geleverde (onderdelen van) zaken en/of diensten, indien en
voor zover deze binnen deze termijn gebreken of tekortkomingen vertonen,
anders dan door schuld van Martens.
10.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van Verkoper uit hoofde van de
overeenkomst of de wet, komen gebreken die binnen vijf jaar na de feitelijke
ingebruikname optreden voor rekening en risico Verkoper, tenzij Verkoper
aantoont dat het gebrek niet aan hem te wijten is. Ook na afloop van deze
termijn blijft de aansprakelijkheid van Verkoper op grond van de wet in stand.
10.4 Martens is verplicht Verkoper met bekwame spoed te informeren indien
zij gebreken of tekortkomingen aan (onderdelen van) de geleverde zaken
en/of diensten bemerkt.
10.5 Alle kosten verbonden aan het herstel of de vervanging van (onderdelen
van) zaken en/of diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de
kosten voor onderzoeken en keuring, materialen, personeel, verpakking, laden
en lossen en vervoer, zijn voor rekening van Verkoper.
10.6 Indien Verkoper niet binnen een, gegeven de omstandigheden van het
geval, redelijke termijn aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal
hebben voldaan, zal Martens gerechtigd zijn het herstel en/of de vervanging
zelf te (doen) verrichten. Alle daaraan verbonden kosten daaronder begrepen
doch niet beperkt tot de kosten voor onderzoek, keuring, materialen,
personeel, verpakking, laden en lossen en vervoer zijn voor rekening van
Verkoper.
10.7 Een (goed)keuring van de geleverde zaken door Martens overeenkomstig
het bepaalde in artikel 6 ontheft Verkoper in geen enkel opzicht van haar
(garantie)verplichtingen uit hoofde van dit artikel
10.8 Indien en zodra Verkoper tekortschiet in de nakoming van een
verplichting, garandeert hij, zonder dat daarvoor een voorafgaande
ingebrekestelling is vereist, Martens volledig schadeloos te zullen stellen.
Voorzover de tekortkoming van Verkoper ten gevolge zou hebben dat
Martens
door derden aansprakelijk wordt gesteld, garandeert Verkoper dat hij Martens
voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid zal vrijwaren.
10.9 Deze garantiebepalingen zijn overdraagbaar.

Artikel 11: documenten
11.1 Verkoper staat in voor de juistheid, volledig en accuraatheid van de door
haar aan Martens verstrekte documentatie en zal Martens onverwijld in het
bezit stellen van mogelijke aanvulling of wijziging daarop.
11.2 Verkoper is gehouden alle op de overeenkomst betrekking hebbende
documenten en aanvullingen of wijzigingen daarop gedurende tenminste vijf
jaar, te rekenen vanaf de levering, te bewaren en op eerste verzoek aan
Martens ter beschikking te stellen.
Artikel 12: geheimhouding
12.1 Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens
die haar bij het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst bekend zijn
geworden, behoudens voor zover deze informatie en gegevens openbaar
toegankelijk zijn.
12.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Martens zal Verkoper geen publiciteit mogen geven aan de levering van zaken
en/of diensten aan of de toepassing daarvan door Martens.
Artikel 13: overmacht
13.1 Verkoper zal geen beroep op overmacht kunnen doen indien zij jegens
Martens in verzuim is of heeft gehandeld in strijd met haar uit
deovereenkomst
of deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens jegens Martens
voortvloeiende verplichtingen.
13.2 Onder overmacht wordt niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door
een derde van diens verplichtingen jegens Verkoper, tenzij deze derde zich
terzake tegenover Verkoper op overmacht in de zin van de wet kan beroepen.
Artikel 14: verrekening
Iedere hierboven in artikel 1 genoemde vennootschap is gerechtigd om
vorderingen van Verkoper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met
vorderingen uit welke hoofde dan ook die elk van de in artikel 1 genoemde
vennootschappen op Verkoper heeft.
Artikel 15: ontbinding
Martens is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of
haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden:
a. indien het faillissement, de surséance of de wettelijke schuldsanering
natuurlijke personen van Verkoper wordt aangevraagd of uitgesproken, of;
b. indien Verkoper haar bedrijfsuitoefening staakt, haar onderneming (deels)
wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of;
c. indien Verkoper onder bewind gesteld wordt.
Artikel 16: cessie en verpanding
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martens is het aan
Verkoper niet toegestaan vorderingen die Verkoper ingevolge de
overeenkomst op Martens heeft of zal verkrijgen geheel of gedeeltelijk aan
derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.
Artikel 17: opschorting
17.1 Verkoper verklaart afstand te doen van zijn recht zijn uit de overeenkomst
voortvloeidende verbintenissen op te schorten, indien en voor zover door
deze opschorting de tijdige levering van zaken of diensten vertraagd zou
kunnen worden.
17.2 Indien Verkoper tekort schiet of bij Martens het vermoeden bestaat dat
Verkoper tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar
verbintenissen uit een met Martens gesloten overeenkomst of de wet, is
Martens gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten,
totdat Verkoper al haar verbintenissen is nagekomen, ook indien de
tekortkoming niet aan Verkoper toerekenbaar is.
17.3 Indien Martens op grond van haar op dat moment bekende informatie in
redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen op te mogen schorten, is
Martens niet gehouden Verkoper schadeloos te stellen indien achteraf mocht
blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest.
Artikel 18: niet-overdraagbaarheid en niet-uitbesteding
Verkoper zal de uitvoering van de overeenkomst, geheel noch gedeeltelijk,
aan een derde mogen overdragen of uitbesteden, tenzij met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Martens. Martens zal aan deze toestemming
voorwaarden kunnen verbinden.
Artikel 19: toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle verbintenissen tussen Martens en Verkoper is te allen tijde
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11
april 1980 is niet van toepassing.
19.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, hoe ook
genaamd, zullen in de Nederlandse taal door de Rechtbank Breda worden
beslecht, behoudens het recht van Martens om een geschil voor te leggen aan
de op grond van de wet bevoegde overheidsrechter.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens (versie maart 2013) zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
20000408.

