Artikel 1.
1.1

Definities

In de Overeenkomst wordt verstaan onder:
a.

Algemene Inkoopvoorwaarden: onderhavige algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op al de door
De Graaf Bakeries in te kopen goederen en diensten;

b.

Bezwaring: alle vormen van bezwaring, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het onderworpen zijn aan of
het voorwerp zijn van: (i) eigendomsrechten van Leverancier en/of derden (ii) beperkte rechten en bezwarende
of belastende rechten van Leverancier en/of derden (iii) een overeenkomst, voorstel of besluit tot het verlenen
of vestigen van de onder (i) en/of (ii) genoemde rechten;

c.

Bijlage: een bijlage bij de Overeenkomst;

d.

Overeenkomst: de basisdetails over de Overeenkomst beschreven op pagina 1 e.v. van deze Overeenkomst;

e.

Definitieve Puntenlijst: een lijst van werkzaamheden opgesteld door De Graaf Bakeries, welke werkzaamheden
door Leverancier dienen te worden voltooid alvorens de Finale Aanvaarding kan plaatsvinden;

f.

De Graaf Bakeries: De Graaf Bakeries B.V. (KvK-nr: 36042970) en de aan haar gelieerde vennootschappen;

g.

De Graaf Bakeries Voorschriften: voorschriften van De Graaf Bakeries waaraan Leverancier zich dient te
houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;

h.

Delivered Duty Paid: het begrip Delivered Duty Paid zoals is gedefinieerd in de versie van de International
Commercial Terms geldend op het moment van bestelling of plaatsen van de order;

i.

Documenten: alle gegevens, waaronder mede begrepen tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen,
berekeningen, werkwijzen, know-how, domeinnamen, data- en andere elektronische bestanden;

j.

Finale Aanvaarding: de finale aanvaarding van de Goederen en het Werk door De Graaf Bakeries, zoals
omschreven in Artikel 8. ;

k.

Finale Inspectie: de finale inspectie van de Goederen en het Werk, zoals omschreven in Artikel 8. ;

l.

Garantietermijn: een termijn van 10 jaar vanaf de dag na de Finale Aanvaarding, waarbinnen Leverancier zich
verplicht tot het uitvoeren van de verplichtingen als omschreven in artikel 9.3;

m.

Goederen: de goederen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

n.

Leverancier: de leverancier van de Goederen dan wel de opdrachtnemer die het Werk uitvoert, zoals
omschreven in artikel 2 van de Overeenkomst;

o.

Locatie: de locatie van De Graaf Bakeries en omliggende terreinen, welke in gebruik zijn door De Graaf
Bakeries;

p.

Materialen: de voor de realisatie van het Werk benodigde gereedschappen, materialen en andere goederen
tezamen;

q.

Medewerkers: de ter uitvoering van de Overeenkomst door De Graaf Bakeries respectievelijk Leverancier
ingezette (i) medewerkers, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst met De Graaf Bakeries
respectievelijk Leverancier; (ii) onderaannemers; (iii) leveranciers; en (iv) andere (rechts)personen;

r.

Overeenkomst: de overeenkomst voor koop/verkoop en levering van de Goederen en de realisatie van het Werk
aangegaan tussen De Graaf Bakeries en Leverancier zoals vastgelegd in de Overeenkomst, de Algemene
Inkoopvoorwaarden De Graaf Bakeries en de Bijlagen;

s.

Partijen: De Graaf Bakeries en Leverancier tezamen en elk van hen afzonderlijk te noemen “Partij”;

t.

Plan van Aanpak: een door Leverancier op te stellen plan van aanpak ter realisering van het Werk, waarin in
ieder geval (i) de verschillende fases van het Werk gedetailleerd zullen worden beschreven; en (ii) (een)
(professionele) tekening(en) (in AutoCAD) van de Goederen, zoals geïnstalleerd op Locatie, na finalisering van
het Werk en na Finale Aanvaarding zal worden opgenomen, telkens met inachtneming van de Specificaties, het
Tijdschema en de overige bepalingen van deze Overeenkomst en met speciale aandacht voor de veiligheid op de
Locatie;

u.

Prijs: de overeengekomen prijs voor de verkoop en levering van de Goederen en de realisatie van het Werk
tezamen, zoals bepaald in Artikel 5. en de Overeenkomst onder 7. Prijs;

v.

Puntenlijst: een lijst van werkzaamheden opgesteld door De Graaf Bakeries, welke werkzaamheden door
Leverancier dienen te worden voltooid alvorens de Finale Inspecties kunnen plaatsvinden;

w.

Schade: de schade welke op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking komt;

x.

Specificaties: de specificaties waaraan de Goederen en het resultaat van het Werk dienen te voldoen, welke
specificaties zijn vermeld (en/of waarnaar wordt verwezen) in de Overeenkomst onder 4. Goederen;

y.

Substantiële Gereedheid: het tijdstip waarop het Werk als voltooid beschouwd wordt door Leverancier;

z.

Tijdschema: het tijdschema met duidelijk identificeerbare punten, meer in het bijzonder zoals weergegeven in
de Overeenkomst onder 10. Tijdschema.

aa.

Toestemming: de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van De Graaf Bakeries;

bb.

Vertrouwelijke Informatie: de informatie als omschreven in artikel 15 ten aanzien waarvan de verplichting tot
geheimhouding geldt, zoals bepaald in voornoemd artikel;

cc.

Werk: de werkzaamheden die Leverancier in het kader van een opdrachtovereenkomst ex artikel 7:400 BW dan
wel een aanneemovereenkomst ex artikel 7:750 BW zal verlenen c.q. verrichten, dan wel de installatie van de
Goederen in het productiesysteem van De Graaf Bakeries, zoals beschreven in de Overeenkomst onder 5. Werk.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Leverancier en op iedere
overeenkomst (bestaande en toekomstige) tussen Leverancier en De Graaf Bakeries, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2

Op van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijkende bedingen kan Leverancier slechts een beroep doen, als deze
nadrukkelijk en schriftelijk door De Graaf Bakeries zijn aanvaard.

2.3

Aan de in artikel 2.2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele
later aangegane overeenkomsten.

2.4

De toepasselijkheid van eventuele algemene - of andere - voorwaarden van Leverancier wordt nadrukkelijk van de
hand gewezen.

2.5

De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Graaf Bakeries,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3.

Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1

Alle door Leverancier gedane aanbiedingen en offertes zijn voor onbepaalde tijd geldig, tenzij Leverancier dit
nadrukkelijk anders schriftelijk heeft vermeld bij de aanbieding of de offerte.

3.2

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reisen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3

De Overeenkomst komt pas tot stand nadat De Graaf Bakeries het aanbod van Leverancier uitdrukkelijk heeft
aanvaard doormiddel van ondertekening van de Overeenkomst.

Artikel 4.

Uitvoering

4.1

Leverancier zal de Goederen aan De Graaf Bakeries leveren en het Werk realiseren, telkens met inachtneming van
de Specificaties, het Tijdschema en de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

4.2

Leverancier dient uiterlijk op de datum zoals vermeld in het Tijdschema een Plan van Aanpak voor te leggen aan
De Graaf Bakeries. De Goederen kunnen pas worden geleverd en met de uitvoering van het Werk kan pas worden
aangevangen nadat Leverancier dit Plan van Aanpak heeft voorgelegd aan De Graaf Bakeries en De Graaf Bakeries
dit Plan van Aanpak schriftelijk heeft goedgekeurd. In geval De Graaf Bakeries van oordeel is dat het voorgelegde
Plan van Aanpak onvolledig of onjuist is of anderszins aanpassing of aanvulling behoeft, zal Leverancier het Plan
van Aanpak zo spoedig mogelijk met inachtneming van het commentaar van De Graaf Bakeries aanpassen c.q.
aanvullen, dusdanig dat het Plan van Aanpak voor goedkeuring door De Graaf Bakeries in aanmerking komt.
Ondanks goedkeuring van De Graaf Bakeries blijft Leverancier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud
van het Plan van Aanpak, de levering van Goederen en de uitvoering van het Werk overeenkomstig de Specificaties,
de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3

Leverancier draagt zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke die nodig zijn voor
de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

4.4

Leverancier zal de Documenten die haar door De Graaf Bakeries zijn verstrekt in verband met de Overeenkomst
direct na ontvangst op juistheid en onderlinge samenhang controleren en afwijkingen en onvolkomenheden aan De
Graaf Bakeries rapporteren, bij gebreke waarvan Leverancier aansprakelijk zal zijn voor alle Schade welke De
Graaf Bakeries dientengevolge lijdt. Leverancier is verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of
onvolkomenheden in de door haar verstrekte Documenten, ongeacht of deze al dan niet goedgekeurd zijn door De
Graaf Bakeries.

4.5

De Graaf Bakeries is te allen tijde bevoegd controle uit te oefenen of door derden te laten uitoefenen op de
voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en de kwaliteit van de Goederen en het Werk.

4.6

De Graaf Bakeries en Leverancier voeren overleg ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst op de tijdstippen
zoals omschreven in de Overeenkomst.

4.7

Leverancier is slechts bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst door een derde te laten verrichten na
schriftelijke toestemming van De Graaf Bakeries. Leverancier garandeert dat de aan hem in de overeenkomst
opgelegde verplichtingen worden nagekomen door de Medewerkers van Leverancier en de door haar ingeschakelde
derden.

4.8

Leverancier draagt voor eigen rekening zorg voor de aanschaf van de Materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen dat De Graaf Bakeries (een deel van) de Materialen ter beschikking zal stellen. Materialen moeten
voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. Leverancier draagt het risico voor beschadiging of verlies gedurende de
periode dat hij de Materialen van De Graaf Bakeries onder zich heeft, derhalve tot het moment van Finale
Aanvaarding. Voor vermissing of beschadiging van Materialen van Leverancier is De Graaf Bakeries niet
aansprakelijk, tenzij de vermissing of beschadiging het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De
Graaf Bakeries. Materialen door De Graaf Bakeries ter beschikking gesteld aan Leverancier blijven te allen tijde
eigendom van De Graaf Bakeries. Uiterlijk één werkdag na Finale Aanvaarding (en in geval van voortijdige
beëindiging van de Overeenkomst uiterlijk één werkdag na einde van de Overeenkomst) stelt Leverancier de
Materialen van De Graaf Bakeries ter beschikking van De Graaf Bakeries.

4.9

Leverancier is zich ervan bewust en aanvaardt dat de Goederen en het Werk dienen te worden (op)geleverd in een
situatie waarin de Locatie (deels) nog als bouwterrein dient te worden aangemerkt en waarin andere
opdrachtnemers en/of leveranciers (gelijktijdig) werkzaam kunnen zijn op de Locatie. In dat verband zal de
Leverancier de op Locatie geldende veiligheids- en toegangsvoorschriften strikt opvolgen en instructies in dat
verband van De Graaf Bakeries en/of een coördinerend (hoofd)aannemer (indien van toepassing) opvolgen. De
Graaf Bakeries zal in dit verband aan Leverancier voorafgaand aan de levering van de Goederen dan wel de
uitvoering van het Werk bekendmaken welke partij eventueel een coördinerende rol is toebedeeld. Leverancier
aanvaardt verder dat Leverancier bij de levering van de Goederen en de uitvoering van het Werk in verband met de
aanwezigheid en werkzaamheden van andere opdrachtnemers en/of leveranciers enige beperkingen of hinder zal

kunnen ondervinden, zonder dat zulks Leverancier aanspraak geeft op enige schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

4.10

Leverancier aanvaardt verder dat het Tijdschema onderdeel uitmaakt van een meer omvattende integrale planning
van De Graaf Bakeries. Mitsdien is De Graaf Bakeries gerechtigd om het Tijdschema in overleg met Leverancier aan
te passen (bijvoorbeeld voor wat betreft het aanvangstijdstip van de installatiewerkzaamheden en/of de uiterste
datum voor Finale Aanvaarding), in geval wijzigingen in voormelde integrale planning hiertoe aanleiding geven en
op voorwaarde dat zulks tijdig vooraf aan Leverancier wordt medegedeeld en overigens de beschikbare
doorlooptijd voor Leverancier in het Tijdschema niet wordt verkort. Leverancier zal in geval van zodanige
aanpassingen van het Tijdschema door of vanwege De Graaf Bakeries geen aanspraak kunnen maken op enige
schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.

Artikel 5.

Prijs

5.1

De Prijs is vermeld in de Overeenkomst en is vast. Bij de Prijs zijn alle kosten en rechten (daaronder begrepen
doch niet beperkt tot: keuringen, beproevingen, certificaten, invoerrechten, heffingen, reistijd, reis- en
verblijfskosten, kosten van vervoer naar de Locatie, kosten van verzekering van de Goederen en Materialen tot
Finale Aanvaarding, kantoor-, maaltijd-, administratie- en andere overheadkosten) inbegrepen.

5.2

De Graaf Bakeries is bevoegd meer- en minderwerk op te dragen. In geval van meerwerk zal De Graaf Bakeries
Leverancier uitnodigen een offerte aan te bieden. In geval van minderwerk is De Graaf Bakeries gerechtigd om een
evenredige vermindering van de Prijs toe te passen. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele
werkzaamheden, die Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de
overeengekomen prestaties en functionaliteiten van de Goederen en het Werk te kunnen leveren.

5.3

Meerwerk is slechts verschuldigd, in geval van een schriftelijke meerwerkopdracht van De Graaf Bakeries, welke
door De Graaf Bakeries is ondertekend. Leverancier dient in een offerte voor meerwerk de eenheidsprijzen en
opslagpercentages te hanteren die ook zijn opgenomen in de Prijs voor het Werk en de Goederen en overigens
marktconforme tarieven te hanteren.

5.4

In de Prijs worden geacht tevens die werkzaamheden en Materialen te zijn inbegrepen, die logischerwijs en
redelijkerwijs nodig zijn om de door De Graaf Bakeries ingevolge de Overeenkomst beoogde functionaliteit van de
Goederen en het Werk te bewerkstelligen, ook indien zodanige werkzaamheden en/of Materialen niet (expliciet) in
de Overeenkomst of de Specificaties zijn genoemd.

5.5

Leverancier is niet bevoegd om zonder schriftelijke toestemming van De Graaf Bakeries de overeengekomen Prijs
te verhogen.

Artikel 6.

Facturering en betaling

6.1

Facturen dienen in origineel te worden gezonden naar het adres zoals vermeld in de Overeenkomst en uiterlijk op
de data zoals bepaald in de Overeenkomst.

6.2

Meer- en minderwerk en eventuele wijzigingen in de Prijs dienen door Leverancier op afzonderlijke facturen te
worden gefactureerd. Het saldo van het meer- en minderwerk wordt door Partijen bijgehouden en bij de
eindafrekening ter gelegenheid van de Finale Aanvaarding bij De Graaf Bakeries in rekening gebracht, tenzij
Partijen schriftelijk een ander betalingsmoment zijn overeengekomen.

6.3

Leverancier dient op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en
overzichtelijk te vermelden:
a.

de naam, het adres en BTW-nummer van zowel De Graaf Bakeries als van Leverancier alsmede de referentie
van de Overeenkomst;

b.

het tijdvak van de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;

c.

de omvang van de loonsom begrepen in het gefactureerde bedrag; en

d.

het depotnummer van de vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst.

6.4

Facturen die niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel zullen worden teruggestuurd. Betaling zal dan
plaatsvinden binnen 45 dagen na ontvangst van een gecorrigeerde factuur.

6.5

Betaling geschiedt binnen 60 dagen nadat (i) Leverancier aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst heeft
voldaan of – voor zover uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst onder 8. Facturering en Betaling – Leverancier
aan het gedeelte van haar verplichtingen onder de Overeenkomst waarop een termijnbetaling betrekking heeft,
heeft voldaan en (ii) een deugdelijke factuur als bedoel in dit artikel door De Graaf Bakeries is ontvangen.

6.6

Indien betaling geschiedt in meerdere termijnen, geldt –onverminderd artikel 6.5- voor de eerste betaling een
betaaltermijn van 30 dagen. Ten aanzien van alle daarop volgende betalingen geldt een betalingstermijn van 60
dagen.

6.7

Alle betalingen voorafgaand aan de betaling van de eindafrekening worden aangemerkt als voorschot. Zij houden
derhalve geen enkele erkenning in van de juistheid van de facturen waarop zij betrekking hebben of goedkeuring
van de Goederen en/of het Werk waarop de facturen betrekking hebben. In geval (gedeeltelijke) vooruitbetaling is
overeengekomen heeft De Graaf Bakeries het recht van Leverancier een bankgarantie betaalbaar op eerste verzoek
(on first demand) te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier onder de Overeenkomst.

6.8

Leverancier doet hierbij afstand van ieder retentierecht dat hij tegenover De Graaf Bakeries geldend zou kunnen
maken. Leverancier draagt er zorg voor dat door Leverancier in te schakelen derden eveneens afstand doen van het
hiervoor omschreven retentierecht.

6.9

De Graaf Bakeries is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Leverancier schuldig wordt of is te verrekenen met hetgeen
Leverancier en/of groepsmaatschappijen (in de zin van artikel 2:24b BW) van Leverancier, al dan niet opeisbaar,
onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan enige tot de groep (in de zin van artikel 2:24b BW) van De Graaf Bakeries
behorende rechtspersoon schuldig worden of zijn, dan wel haar opschortingsrecht ten aanzien daarvan in te
roepen. Leverancier is tot enige verrekening of opschorting slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van De
Graaf Bakeries.

Artikel 7.

Levering

7.1

De Goederen worden geleverd "Delivered Duty Paid" (franco) op Locatie.

7.2

De eigendom en het risico van de Goederen en het resultaat van het Werk gaan over op De Graaf Bakeries vanaf
het moment van Finale Aanvaarding door De Graaf Bakeries. Indien echter door De Graaf Bakeries enige betaling
wordt gedaan vóór het moment van Finale Aanvaarding gaat de eigendom van de Goederen en het resultaat van het
Werk onmiddellijk over op De Graaf Bakeries per dat moment van de (eerste) betaling waarbij een eventueel
gemaakt eigendomsvoorbehoud alsdan direct komt te vervallen. In dat geval houdt Leverancier de Goederen en het
resultaat van het Werk voor De Graaf Bakeries en is Leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs
nodig is om de betrokken eigendommen van De Graaf Bakeries als zodanig identificeerbaar te maken en af te
zonderen. De Goederen en het Werk blijven evenwel, totdat de Finale Aanvaarding heeft plaatsgevonden, voor
rekening en risico van Leverancier.

7.3

Leverancier is verplicht tot correcte levering van de Goederen en het Werk binnen de door Partijen
overeengekomen specifieke levertijden c.q. specifieke termijnen. De levertijden c.q. specifieke termijnen en de
data als genoemd in het Tijdschema gelden als stipt en fataal. In geval van overschrijding van een levertijd c.q.
specifieke termijn is Leverancier direct in verzuim. In dat geval is Leverancier een boete verbeurd van twee
procent (2%) van de Prijs voor elke volle week overschrijding van de levertijden c.q. termijnen tot maximaal tien
procent (10%) van de Prijs, welke op datum van verbeuren onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het verbeuren, innen of
verrekenen van deze boete laat het recht van De Graaf Bakeries op nakoming, volledige schadevergoeding en
ontbinding onverlet.

7.4

Indien Leverancier meent dat het niet volgens Tijdschema presteren van Leverancier veroorzaakt wordt/is door De
Graaf Bakeries, en Leverancier zulks onomstotelijk kan aantonen, dan zullen Partijen een redelijke aanpassing van
het Tijdschema overeenkomen en deze aanpassing schriftelijk vastleggen, zonder dat dit consequenties heeft voor
de Prijs, dan wel aan Leverancier een grond geeft voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 8.

Aanvaarding Werk en Goederen

8.1

Voordat De Graaf Bakeries het Werk kan aanvaarden zal een Finale Inspectie plaatsvinden. De Graaf Bakeries kan
de Finale Inspectie uitvoeren indien De Graaf Bakeries (i) ten minste 8 dagen voorafgaand aan een (voorgenomen)
Finale Inspectie een schriftelijke melding van Substantiële Gereedheid van Leverancier heeft ontvangen, en (ii) De
Graaf Bakeries meent dat het Werk dermate voltooid is dat een Finale Inspectie redelijkerwijze kan worden
uitgevoerd.

8.2

Indien De Graaf Bakeries meent dat het Werk nog onvoldoende gereed is voor de Finale Inspectie, zal door De
Graaf Bakeries een Puntenlijst worden opgesteld. Leverancier zal eerst de op deze Puntenlijst weergegeven
werkzaamheden naar tevredenheid van De Graaf Bakeries moeten uitvoeren alvorens een volgende schriftelijke
melding van Substantiële Gereedheid kan worden gedaan door Leverancier.

8.3

De Graaf Bakeries en Leverancier stellen in onderling overleg het tijdstip van de Finale Inspectie vast. Indien
Partijen niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de Finale Inspectie, stelt De Graaf
Bakeries dit tijdstip vast en geeft in dat geval van dit tijdstip ten minste 8 dagen tevoren schriftelijk kennis aan
Leverancier. Ten behoeve van de Finale Inspectie stelt Leverancier voor haar rekening het nodige Materiaal en het
Personeel voor de bediening daarvan ter beschikking. Een Finale Inspectie zal door De Graaf Bakeries en
Leverancier gezamenlijk worden uitgevoerd.

8.4

Na deze Finale Inspectie zal De Graaf Bakeries de Definitieve Puntenlijst opstellen. Nadat Leverancier de op deze
Definitieve Puntenlijst weergegeven werkzaamheden naar tevredenheid van De Graaf Bakeries heeft uitgevoerd,
zal de Finale Inspectie worden herhaald.

8.5

Finale Aanvaarding heeft plaatsgevonden indien aan alle onderstaande voorwaarden, voor zover van toepassing, is
voldaan:
a.

de Goederen zijn geleverd;

b.

Leverancier de op de Definitieve Puntenlijst weergegeven werkzaamheden heeft uitgevoerd;

c.

De Graaf Bakeries schriftelijk heeft bevestigd dat de op de Definitieve Puntenlijst weergegeven
werkzaamheden op correcte wijze zijn uitgevoerd;

d.

het Werk voltooid is volgens de Specificaties en Leverancier heeft voldaan aan al haar overige
verplichtingen uit de Overeenkomst; en

e.

De Graaf Bakeries schriftelijk heeft bevestigd dat Leverancier aan al haar verplichtingen uit de
Overeenkomst heeft voldaan.

8.6

De Graaf Bakeries kan ervoor kiezen de procedure als omschreven in artikel 8.5 niet te hanteren. In dat geval heeft
de Finale Aanvaarding plaatsgevonden indien De Graaf Bakeries schriftelijk heeft bevestigd dat de Goederen en het
Werk aan de Specificaties voldoen.

8.7

Finale Aanvaarding houdt in geen enkel opzicht in, afstand van enig recht van De Graaf Bakeries ten aanzien van de
uitvoering van de Overeenkomst.

8.8

Leverancier dient uiterlijk bij de Finale Aanvaarding tevens alle bijbehorende hulpmiddelen (daaronder begrepen
doch niet beperkt tot Documenten en computer software), de kwaliteits-, keurings-, garantie- en
classificatiecertificaten, service manuals, instructieboeken en handleidingen te leveren.

Artikel 9.
9.1

Garanties

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen, garandeert Leverancier:
a.

dat de Goederen en het Werk (i) vrij zijn van alle vormen van Bezwaring, (ii) beantwoorden aan de
Specificaties, (iii) van goede kwaliteit zijn, (iv) vrij zijn van gebreken, (v) de eigenschappen bezitten die De
Graaf Bakeries redelijkerwijs mocht verwachten, (vi) geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd,
(vii) vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten en dat de toegepaste materialen nieuw en
ongebruikt zijn, van zeer recente productiedatum en/of speciaal ten behoeve van De Graaf Bakeries zijn
vervaardigd, (viii) voldoen aan de (wettelijke) vereisten inzake ontwerp, samenstelling, kwaliteit,

hoeveelheid, verpakking en dergelijke en in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke
voorschriften en andere relevante regelingen en (ix) voor zover van toepassing, conform de wettelijke
Europese richtlijnen voldoen aan de CE-markering respectievelijk aan de EG-verklaring van overeenstemming
voor machines/veiligheidscomponenten of “verklaring van fabrikant”; en
b.

9.2

in geval een onderdeel van de Goederen en/of het Werk uit software bestaat, dat de software (i) geen
virussen bevat op het moment van levering; (ii) volledig en gebruiksklaar is, en dat, zelfs indien dit niet
uitdrukkelijk is vermeld, alle toebehoren die vereist zijn voor de correcte werking onderdeel uitmaken van de
levering. Voor zover de eigendom van de software niet aan De Graaf Bakeries wordt overgedragen, garandeert
Leverancier dat ten aanzien van de software aan De Graaf Bakeries een eeuwigdurend, niet-opzegbaar en
niet-exclusief gebruiksrecht wordt verstrekt, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

Voor zover fabrikanten, leveranciers of onderaannemers garanties verstrekken ter zake van Goederen, zal
Leverancier ten minste dezelfde garanties verstrekken aan De Graaf Bakeries. Leverancier is verplicht
garantiecertificaten van fabrikanten, leveranciers of onderaannemers aan De Graaf Bakeries ter hand te stellen.

9.3

Indien een Goed en/of het Werk binnen een periode van tien (10) jaar na de dag van de Finale Aanvaarding
(“Garantietermijn”) enig gebrek vertoont, is Leverancier verplicht om het gebrek kosteloos te herstellen dan wel
het gebrekkige Goed en/of het gebrekkige (onderdeel van het) Werk kosteloos te vervangen tegen dezelfde
kwaliteit, ter keuze van De Graaf Bakeries en onverminderd enig recht dat De Graaf Bakeries onder de
Overeenkomst kan doen gelden. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of
vervanging kan of zal zorg dragen alsmede indien Leverancier niet naar behoren voor herstel of vervanging heeft
zorg gedragen, heeft De Graaf Bakeries het recht het terzake nodige op kosten van Leverancier uit te (laten)
voeren.

9.4

De Garantietermijn wordt automatisch verlengd met een periode gelijk aan de periode gedurende welke van de
Goederen en/of het Werk, wegens aan Leverancier toe te rekenen omstandigheid, niet het beoogde gebruik kon
worden gemaakt.

9.5

Leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is de Goederen die hij levert gedurende ten minste twee (2) jaar
vanaf de datum van Finale Aanvaarding te onderhouden.

9.6

Leverancier garandeert dat hij gedurende twintig (20) jaar vanaf datum Finale Aanvaarding aan De Graaf Bakeries
op verzoek en met inachtneming van redelijke leveringstermijnen en tegen redelijke prijzen alle
reserveonderdelen en vervangingsonderdelen ter beschikking zal stellen die door De Graaf Bakeries voor de
Goederen en/of het Werk benodigd zijn.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid

10.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle Schade van De Graaf Bakeries, Medewerkers van De Graaf Bakeries en derden,
voor zover deze Schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onrechtmatige daad
van Leverancier of haar Medewerkers. Derhalve wordt een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door
Leverancier en/of haar Medewerkers Leverancier te allen tijde toegerekend, ook in geval de tekortkoming (i) niet te
wijten zou zijn aan de schuld van Leverancier en/of haar Medewerkers, of (ii) volgens de wet en/of in het verkeer
geldende opvattingen niet voor rekening van Leverancier zou komen.

10.2

Leverancier vrijwaart De Graaf Bakeries voor alle Schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel en stelt De Graaf Bakeries
volledig schadeloos tegen aanspraken van Medewerkers van De Graaf Bakeries, Medewerkers van Leverancier en derden
voor deze Schade.

10.3

De Graaf Bakeries is nimmer aansprakelijk voor enige Schade die Leverancier zal lijden. Mocht in tegenstelling tot
hetgeen Partijen in de vorige volzin zijn overeengekomen een aanvullende aansprakelijkheid van De Graaf Bakeries voor
Schade in rechte komen vast te staan, dan is de eventuele aansprakelijkheid van De Graaf Bakeries jegens Leverancier
beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekering van De Graaf Bakeries uitkeert.

10.4

Iedere rechtsvordering ter zake van aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door Leverancier en/of een
derde, uitsluitend worden ingesteld binnen de grenzen van de Overeenkomst.

10.5

Indien door De Graaf Bakeries ingezette Medewerkers buiten de bepalingen van de Overeenkomst mochten worden
aangesproken ter zake van de werkzaamheden waartoe zij door De Graaf Bakeries werden ingezet, is te hunner behoeve
hierbij bedongen dat zij zich op alle wettelijke en contractuele verweermiddelen (betreffende uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid) kunnen beroepen waarop De Graaf Bakeries zich ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid
jegens Leverancier kan beroepen.

10.6

De Graaf Bakeries kan zich niet beroepen op de uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid als in dit artikel
vermeld indien sprake is van opzet of roekeloosheid aan de zijde van de De Graaf Bakeries.

Artikel 11.

Ketenaansprakelijkheid

11.1

Leverancier is verantwoordelijk en staat jegens De Graaf Bakeries in voor het strikt voldoen aan de verplichtingen welke
voor Leverancier (ter zake van de door haar ingezette Medewerkers) voortvloeien uit de sociale verzekerings- en
belastingwetgeving. De Graaf Bakeries heeft het recht van Leverancier te verlangen dat Leverancier een depot
aanvraagt bij de Belastingdienst, zulks ter waarborging van de voldoening aan de verplichtingen welke voor Leverancier
voortvloeien uit de sociale verzekerings- en belastingwetgeving ter zake van de door Leverancier ingezette
Medewerkers. Alle betalingen van De Graaf Bakeries aan Leverancier ten aanzien van de loonsom uit hoofde van de
Overeenkomst zullen alsdan plaatsvinden op de door de Belastingdienst/Centrale Administratie aangehouden
vrijwaringsrekening ten behoeve van het depot van Leverancier (dan wel op een daartoe geopende g-rekening in geval
het depotstelsel nog niet in werking is getreden).

11.2

Indien De Graaf Bakeries abusievelijk ten behoeve van Leverancier op een andere rekening bij de Belastingdienst dan de
vrijwaringsrekening de loonsom uit hoofde van de Overeenkomst heeft overgemaakt, zal dit bedrag als deelbetaling van
de Prijs worden aangemerkt.

11.3

Leverancier zal De Graaf Bakeries op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor alle Schade die De Graaf
Bakeries mocht lijden als gevolg van de vordering van de Belastingdienst ter zake van de door Leverancier ingezette
Medewerkers.

11.4

Indien een door Leverancier ingezette Medewerker, niet zijnde een werknemer van Leverancier op basis van een
arbeidsovereenkomst dan wel fiscale dienstbetrekking, een onderdeel van het Werk voor haar rekening neemt, zal
Leverancier ervoor zorg dragen dat de betreffende Medewerker zich op dezelfde wijze als bepaald voor Leverancier in
dit artikel jegens Leverancier verbindt en staat ervoor in dat deze bepalingen worden nageleefd.

Artikel 12.
12.1

Verzekering

Leverancier is gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor een genoegzame verzekering die te allen tijde haar
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt, die bij of in verband met uitvoering van de Overeenkomst mocht
ontstaan, met uitsluiting van regres op De Graaf Bakeries en de door De Graaf Bakeries ingezette Medewerkers.
Leverancier is gehouden De Graaf Bakeries op diens eerste verzoek inzage in de polis te verlenen of De Graaf Bakeries
een door de verzekeraar gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis te verstrekken.

Artikel 13.

Intellectuele Eigendom

13.1

Alle Documenten die door De Graaf Bakeries zijn aangeschaft of vervaardigd of aan Leverancier ter beschikking zijn
gesteld, alle Documenten die in opdracht van De Graaf Bakeries of ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst door Leverancier worden aangeschaft of vervaardigd alsmede alle intellectuele eigendomsrechten
met betrekking tot de Goederen en het Werk komen uitsluitend toe aan De Graaf Bakeries die ook als maker en/of
ontwerper kan worden aangemerkt, een en ander ongeacht of De Graaf Bakeries daarvoor een vergoeding betaalt.
Leverancier zal onvoorwaardelijk medewerking verlenen aan De Graaf Bakeries bij alle juridische procedures en
alle handelingen verrichten die vereist zijn om De Graaf Bakeries de exclusieve rechten als in dit artikellid bedoeld
te verschaffen.

13.2

Alle in lid 1 van dit artikel bedoelde Documenten:
a.

blijven uitsluitend eigendom van De Graaf Bakeries. Zij mogen onder geen beding ter beschikking worden
gesteld aan derden of voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt;

b.

zullen gedurende de tijd dat Leverancier en/of de door Leverancier ingezette Medewerkers de beschikking
hierover hebben, door de partij die de Documenten verstrekt, worden voorzien van een kenmerk dat aangeeft
dat zij eigendom zijn van De Graaf Bakeries. Gedurende deze periode zal Leverancier derden op het
eigendomsrecht van De Graaf Bakeries wijzen.

13.3

Voor zover Partijen schriftelijk mochten overeenkomen dat Leverancier de rechten van intellectuele eigendom met
betrekking tot de Goederen en/of het Werk niet aan De Graaf Bakeries overdraagt, verleent Leverancier hierbij
aan De Graaf Bakeries een eeuwigdurend niet-opzegbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op al haar eventuele
rechten van intellectuele eigendom op de Goederen en/of het Werk. Ingevolge dit gebruiksrecht is De Graaf
Bakeries gerechtigd om de Goederen en het Werk te (doen) gebruiken, kopiëren, wijzigen en leveren aan derden.
De vergoeding voor dit gebruiksrecht is in de Prijs inbegrepen.

13.4

Leverancier garandeert dat het bepaalde in dit artikel geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van
derden. Leverancier zal De Graaf Bakeries op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor alle Schade die
De Graaf Bakeries mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake.

Artikel 14.
14.1

Geheimhouding

Elke Partij en de door haar ingezette Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle van de
andere Partij afkomstige informatie, inclusief al hetgeen de betreffende Partij en/of de door haar ingezette
Medewerkers in het kader van de Overeenkomst omtrent de andere Partij, haar groepsvennootschappen en relaties
bekend wordt.

14.2

Met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie zullen Partijen en de door hen ingezette Medewerkers de
Vertrouwelijke Informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan bedoeld in de Overeenkomst, alle redelijke
stappen ondernemen om veilige bewaring en gebruik van de Vertrouwelijke Informatie te garanderen, de
Vertrouwelijke Informatie niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nakoming van hun
verplichtingen uit de Overeenkomst en de Vertrouwelijke Informatie, inclusief eventueel gemaakte kopieën,
onmiddellijk na einde van de Overeenkomst ofwel zonder behoud van kopieën aan de andere Partij retourneren
dan wel deze vernietigen na schriftelijke toestemming van de andere Partij.

14.3

Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet indien en voor zover:

14.4

a.

de Partij of de door haar ingezette Medewerker gehouden is de Vertrouwelijke Informatie te openbaren op
grond van een op haar/hem rustende wettelijke verplichting, of op grond van een uitspraak van de rechter of
een bevoegd overheidsorgaan, in welk geval Partijen voorafgaand aan de openbaarmaking overleg zullen
plegen over de wijze waarop zulks geschiedt, of

b.

de andere Partij voorafgaande schriftelijke toestemming voor openbaarmaking heeft verleend;

c.

de andere Partij kan aantonen dat de Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op moment van
sluiten van deze Overeenkomst of al bekend is bij de andere Partij op moment van sluiten van deze
Overeenkomst.

Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de door hen ingezette Medewerkers zich op dezelfde wijze als bepaald in dit
artikel jegens de andere Partij zullen verbinden en staan er voor in dat deze verplichting door de door hen
ingezette Medewerkers worden nageleefd.

14.5

De verplichtingen opgenomen in dit artikel bestaan zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na einde
daarvan. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht blijft bestaan ook na schending van de
geheimhoudingsplicht.

14.6

Indien enige verplichting met betrekking tot dit artikel wordt geschonden door de ene Partij, verbeurt de andere
Partij, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare,
boete van € 50.000,-- (vijftigduizend) per schending, te vermeerderen met een boete van € 5.000,-- (vijfduizend)
voor iedere dag dat de schending voortduurt. Dit alles onverminderd het recht van de andere Partij tot vordering
van de door de schending geleden schade.

Artikel 15.

Looptijd van de Overeenkomst

15.1

De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

15.2

De Overeenkomst eindigt wanneer Partijen alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn nagekomen,
tenzij in de Overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt dan wel de overeenkomst eindigt ingevolge artikel 7.3 of
ingevolge dit Artikel 15.

15.3

Onverminderd het bepaalde in onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden is een Overeenkomst slechts tussentijds
opzegbaar indien dit uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst.

15.4

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen is De Graaf Bakeries gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten dan wel, naar haar keuze, de Overeenkomst, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
vereist is (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a.

Leverancier zelf haar faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, Leverancier surseance
van betaling heeft aangevraagd of aan Leverancier surseance van betaling wordt verleend, Leverancier een
akkoord aan haar schuldeisers aanbiedt of op een andere wijze insolvabel blijkt;

b.

Leverancier haar ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, Leverancier overgaat tot liquidatie van
haar onderneming;

c.

de zeggenschap over de onderneming van Leverancier wijzigt in de zin van de SER-Fusiegedragsregels 2000, tenzij
Leverancier ten genoege van De Graaf Bakeries aannemelijk maakt dat uitvoering van de Overeenkomst daarvan
geen enkele hinder ondervindt;

d.

Leverancier tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en ook na deugdelijke
ingebrekestelling volhardt in de tekortkoming.

15.5

Indien één der in artikel 15.4 omschreven situaties zich voordoet, dan rust op Leverancier de verplichting De Graaf
Bakeries daarvan onverwijld in kennis te stellen.

15.6

In geval van ontbinding van de Overeenkomst is De Graaf Bakeries nimmer tot vergoeding van Schade jegens Leverancier
gehouden. Leverancier is gehouden De Graaf Bakeries te vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van derden die
ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mochten ontstaan.

15.7

Onverminderd het recht van De Graaf Bakeries op volledige vergoeding van Schade, heeft De Graaf Bakeries in geval van
ontbinding van de Overeenkomst het recht - naar haar keuze -:
a)
onder teruggave van het reeds aan haar geleverde Leverancier te verplichten al hetgeen door De Graaf Bakeries
is betaald onmiddellijk terug te betalen; of
b)
het reeds geleverde deel van de Goederen en het Werk te behouden dan wel daarvan afgifte te vorderen en te
(doen) voltooien op kosten van Leverancier. Ten aanzien van het reeds geleverde deel van de Goederen en het Werk is
De Graaf Bakeries aan Leverancier geen andere vergoeding verschuldigd dan een in redelijkheid vast te stellen deel van
de Prijs. Bij de vaststelling hiervan zal onder meer rekening worden gehouden met het voordeel dat De Graaf Bakeries
van het reeds geleverde (onderdeel) van de Goederen/het Werk heeft en de grond waarop de Overeenkomst is
ontbonden.

15.8

Artikelen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na einde van de Overeenkomst voort te duren blijven ook na einde
van deze Overeenkomst van kracht. Dit betreffen in ieder geval de artikelen over vrijwaringen, garanties, IE-rechten,
geheimhouding, aansprakelijkheid, het toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

Artikel 16.
16.1

Wet- en regelgeving, De Graaf Bakeries Voorschriften en Gedragscode

Leverancier wordt geacht bekend te zijn met, verplicht zich tot en zal alle maatregelen treffen ter stipte naleving
van alle wettelijke en andere toepasselijke regelgeving waaronder (doch niet beperkt tot) de toepasselijke cao, de
Arbeidstijdenwet, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Mededingingswet.

16.2

Leverancier zal zich bij de uitvoering van de Overeenkomst houden aan en handelen in overeenstemming met de
bij De Graaf Bakeries van toepassing zijnde De Graaf Bakeries Voorschriften, welke als bijlage aan de
Overeenkomst zijn gehecht. Indien er wijzigingen optreden in de De Graaf Bakeries Voorschriften zal De Graaf
Bakeries dit melden aan Leverancier en Leverancier de herziene versie verstrekken.

16.3

Leverancier verplicht zich tot en zal alle maatregelen treffen ter stipte naleving van de principes zoals uiteengezet
in de Gedragscode voor Leveranciers van De Graaf Bakeries welke als bijlage aan de Overeenkomst is gehecht.

16.4

Leverancier zal gedurende diens aanwezigheid op de Locatie van De Graaf Bakeries de instructies en aanwijzingen
van De Graaf Bakeries en de Medewerkers van De Graaf Bakeries onverwijld opvolgen.

Artikel 17.

Slotbepalingen

17.1

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze
Overeenkomst en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten en correspondentie ter zake.

17.2

Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst in rechte onverbindend wordt verklaard of, om welke reden
dan ook, anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige
bepalingen van deze Overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden
teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn doch die zo min
mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die
bepalingen en van deze Overeenkomst.

17.3

De Overeenkomst kan door De Graaf Bakeries geheel of gedeeltelijk aan een (al dan niet aan haar gelieerde)
vennootschap worden overgedragen zonder de toestemming van Leverancier.

17.4

Leverancier is niet bevoegd de rechten die kunnen worden ontleend aan de Overeenkomst te bezwaren of over te
dragen aan een derde, tenzij De Graaf Bakeries hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

17.5

Geen aanpassing, wijziging of toevoeging aan deze Overeenkomst door Leverancier zal bindend zijn voor De Graaf
Bakeries, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door De Graaf Bakeries.

Artikel 18.

Toepasselijk recht en geschillen

18.1

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2

De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende goederen van 1980 (het Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten door Partijen.

18.3

Alle geschillen tussen Partijen voortvloeiend uit of verband houdende met deze Overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

