Algemene Inkoopvoorwaarden
van
OQ Chemicals Nederland B.V.
Artikel 1.

Toepasselijkheid

Artikel 2.

Inkooporders

levering te inspecteren of nadat een verborgen gebrek aan het licht is
gekomen. Ter vermijding van misverstanden wordt noch het
inspecteren of testen, hetzij voor hetzij na de levering van goederen,
noch het tekenen van een afleveringsbon of enig ander stuk waarmee
de fysieke ontvangst van goederen wordt erkend, geacht aanvaarding
of goedkeuring van goederen te vormen of te bekrachtigen, noch
wordt zulks geacht een afstandsverklaring te vormen van enig recht
van OQ Chemicals om alle of enig gedeelte van de goederen waar
deze gebreken vertonen of anderszins niet conform het contract, de
inkooporder of de overeengekomen specificaties zijn, te annuleren of
terug te zenden.
2. De Leverancier dient OQ Chemicals onmiddellijk te informeren over
zaken waarvan deze in redelijkheid als Leverancier van goederen
kennis dient te hebben met betrekking tot de opslag, het vervoer, de
behandeling, de montage of het gebruik van goederen door OQ
Chemicals en de maatregelen die deze heeft genomen of voorstelt te
nemen en de maatregelen die OQ Chemicals dient te nemen in
verband met dergelijke zaken.

Levertijd

1. Het risico van de goederen blijft bij de Leverancier totdat zij geleverd
zijn in overeenstemming met het contract in welk geval, onverlet een
recht van weigering dat OQ Chemicals uit hoofde van het contract of
de wet kan hebben, titel en risico van de goederen overgaan op OQ
Chemicals, met dien verstande dat indien OQ Chemicals betaalt voor
de goederen voorafgaand aan de levering, de titel overgaat op OQ
Chemicals op het moment dat de betaling is verricht.
2. In geval van machines en technische apparatuur gaat het risico pas op
OQ Chemicals over nadat het functionele testen heeft plaatsgevonden
en dat bevredigende resultaten heeft opgeleverd.

1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing, met
uitsluiting van de algemene voorwaarden van de leveranciers van OQ
Chemicals en andersluidende schriftelijke overeenkomsten, op alle
huidige en toekomstige leveringen die aan OQ Chemicals worden
verricht en diensten die aan OQ Chemicals worden verleend.
2. De INCOTERMS van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs
(ICC) en de 'Uniform Customs and Practice for Documentary Credits'
(UCP), zoals die van tijd tot tijd van kracht zijn, zijn eveneens van
toepassing.

1. Behoudens enige andersluidende overeenkomst, is OQ Chemicals
uitsluitend gebonden aan inkooporders die schriftelijk (per brief, email
of pdf) zijn geplaatst. Inkooporders die per telefoon zijn geplaatst
mogen niet door de Leverancier worden uitgevoerd, tenzij dit
uitdrukkelijk schriftelijk met OQ Chemicals is overeengekomen.
2. Wijzigingen in de inkooporder van OQ Chemicals dienen wanneer zij
door Leverancier zijn geaccepteerd uitdrukkelijk schriftelijk aan OQ
Chemicals te worden meegedeeld. In dat geval treedt een contract
alleen in werking wanneer OQ Chemicals schriftelijk goedkeuring heeft
gegeven.

Artikel 3.

1. De levertijd die in de inkooporder wordt vermeld, is bindend en van
essentieel belang voor OQ Chemicals. De levertijd vangt aan op de dag
dat OQ Chemicals de inkooporder plaatst. De tijdigheid van een
levering zal worden beoordeeld op basis van de aankomsttijd van de
goederen bij het bedrijfspand van OQ Chemicals.
2. Bij niet tijdige levering is de Leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Indien zich omstandigheden voordoen
die tijdige levering waarschijnlijk onmogelijk maken, of indien
dergelijke omstandigheden aan de Leverancier bekend worden, dient
de Leverancier OQ Chemicals daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen. Indien de Leverancier een bindende leveringsdatum
niet kan halen, dan is hij, onverminderd andere rechten van OQ
Chemicals (bijvoorbeeld voortvloeiende uit vertragingen in de
levering), gehouden om OQ Chemicals een nieuwe en/of uiterste
datum te geven waarop de levering zal plaatsvinden.
3. OQ Chemicals is niet verplicht om een gewijzigde leveringsdatum of
gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

Artikel 4.

Levering

Artikel 5.

Aanvaarding van goederen

1. De levering van de goederen geschiedt strikt overeenkomstig de
leveringsinstructies van OQ Chemicals zoals aangegeven in de
inkooporder, het contract of separaat. OQ Chemicals heeft te allen
tijde het recht de leveringsinstructies te wijzigen. Indien geen
leveringsinstructies zijn verstrekt, geschiedt de levering (Delivery Duty
Paid) volgens de Incoterms 2010 op de bedrijfslocatie van OQ
Chemicals.
2. De Leverancier dient ervoor zorg te dragen dat de goederen op de
juiste wijze worden verpakt en op dusdanige wijze worden beveiligd
dat zij onbeschadigd en in goede staat op hun bestemming
aankomen. OQ Chemicals is niet verplicht verpakkingsmateriaal voor
goederen te retourneren aan de Leverancier, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
3. De Leverancier is voor eigen rekening verantwoordelijk voor de
naleving van wet- en regelgeving en controle op het gebied van import
en export, inclusief het verkrijgen van import- en exportvergunningen,
het betalen van de toepasselijke heffingen en het verkrijgen van
overige toestemming als noodzakelijk voor de levering van goederen
of de verstrekking van diensten.

1. OQ Chemicals wordt niet geacht goederen te hebben aanvaard totdat
zij een redelijke periode ter beschikking heeft gehad om deze na

Artikel 6.

Titel en risico

Artikel 7.

Levering van diensten

Artikel 8.

Prijzen, betaling, verrekening

1. Indien het contract door de Leverancier te verstrekken diensten
betreft of omvat, garandeert en verplicht de Leverancier zich jegens
OQ Chemicals dat:
zij de diensten uitvoert strikt overeenkomstig de inkooporder,
de overeengekomen specificaties en alle toepasselijke
wetgeving;
de diensten worden verricht door ter zake op de juiste wijze
gekwalificeerd en getraind personeel dat daarbij voldoende
zorgvuldigheid en toewijding in acht neemt en handelt
overeenkomstig de hoge kwaliteitseisen zoals OQ Chemicals die
in dergelijke omstandigheden in redelijkheid mag verwachten;
de tijd van levering van diensten van essentieel belang is voor
het contract.

1. Overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen, exclusief BTW en inclusief
verpakking. Facturen worden in tweevoud opgemaakt en worden in
euro’s gesteld.
2. Een afzonderlijke factuur mag uitsluitend goederen of diensten
omvatten van een enkele inkooporder.
3. Betaling is door OQ Chemicals niet eerder verschuldigd dan na
volledige en correcte uitvoering van het contract en na aanvaarding
door OQ Chemicals. Behoudens enige andersluidende overeenkomst,
vindt betaling door OQ Chemicals plaats binnen 60 dagen na
ontvangst van de factuur.
4. OQ Chemicals heeft steeds het recht om van de Leverancier
genoegzame zekerheidsstelling te verlangen voor de correcte
nakoming van zijn verplichtingen jegens OQ Chemicals. OQ Chemicals
is verder gerechtigd iedere vordering, welke Leverancier jegens haar
en/of andere tot hetzelfde concern als OQ Chemicals behorende
vennootschappen heeft, te verrekenen met enige vordering welke OQ
Chemicals (en/of andere tot hetzelfde concern als OQ Chemicals
behorende vennootschappen) – ongeacht uit welke hoofde en al dan
niet opeisbaar – jegens Leverancier mocht hebben.
5. Vorderingen op OQ Chemicals kunnen niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van OQ Chemicals worden gecedeerd,
verpand of overgedragen aan een derde.
6. Betaling van enige factuur ontslaat de Leverancier niet van enige
garantie of aansprakelijkheid waartoe hij gehouden is ingevolgde het

contract en/of de wet.

Artikel 9.

Kwaliteit, klachten, garantie

1. De Leverancier garandeert de kwaliteit van de deugdelijkheid van de
door haar afgeleverde goederen en/of verrichte diensten. Op eerste
verzoek van OQ Chemicals zal de Leverancier bewijzen overleggen dat
de goederen en diensten aan de garantie voldoen.
2. De geleverde goederen dienen te voldoen aan de stand der techniek
van dat moment, aan de kwaliteit en de specificaties die zijn
overeengekomen evenals de overeengekomen hoeveelheden. De
goederen zijn vrij van zichtbare en onzichtbare gebreken, zijn geschikt
voor het aan de Leverancier kenbaar gemaakte doel en voldoen aan
de wettelijke eisen en overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen
van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, milieu- en
kwaliteitsnormen, zoals deze gelden op het moment van levering. OQ
Chemicals is niet verplicht om inspecties van inkomende goederen te
verrichten. OQ Chemicals verwacht van haar Leverancier dat zij bewijs
kan overleggen van een geïmplementeerd
kwaliteitsbewakingssysteem (bijvoorbeeld overeenkomstig ISO 9001).
3. De Leverancier verbindt zich alle gebreken die zich aan de goederen
en/of diensten voordoen na levering voor haar rekening binnen de
door OQ Chemicals bij aanzegging redelijke termijn weg te nemen
door herstel, vervanging of aanvulling.
4. Indien de Leverancier een claim van OQ Chemicals onder de garantie
niet binnen een redelijke uiterste termijn die aan hem is medegedeeld
inwilligt, kan OQ Chemicals zelf zorgdragen voor het herstel van
gebreken of voor vervangende goederen, die op kosten van de
Leverancier worden geleverd. Datzelfde geldt in dringende gevallen
die geen ruimte voor vertraging of uitstel toelaten.
5. Kosten die door OQ Chemicals als gevolg van
gebrekkige/ontoereikende leveringen/diensten worden gemaakt,
dienen volledig door de Leverancier te worden terugbetaald. In geval
een contract meerdere leveringen betreft, kan OQ Chemicals het
volledige contract annuleren indien ten minste twee van de leveringen
geheel of ten dele gebreken vertonen. In alle andere opzichten zijn de
wettelijke voorwaarden en bepalingen van toepassing.
6. OQ Chemicals zal kort na ontvangst van kennisgeving van gereedheid
voor ingebruikneming functionele testen uitvoeren. In het geval van
systemen en apparatuur met een grote verscheidenheid aan
complexe programma's, behoudt OQ Chemicals zich het recht voor
om het functionele testen binnen een termijn van 90 dagen uit te
voeren.
7. Voor zover de geleverde goederen door OQ Chemicals tijdens
vervaardiging worden opgenomen in consumentengoederen of voor
zulke goederen worden gebruikt, gelden daarenboven de volgende
bepalingen: Indien tegen OQ Chemicals als leveranciers vorderingen
worden ingesteld voor de vergoeding van onkosten of andere
compensaties, of voor een vermindering van de aankoopprijs, of
indien de wederpartij zich uit het contract terugtrekt, en indien het
gebrek in de consumentgoederen waarop die vordering tegen OQ
Chemicals is gebaseerd toe te schrijven is aan een gebrek in de
goederen die aan OQ Chemicals zijn geleverd, verjaren de rechten van
OQ Chemicals met betrekking tot dat gebrek conform de regels die
gelden voor vorderingen tegen leveranciers, zodat de
verjaringstermijn voor de rechten van OQ Chemicals tot het indienen
van vorderingen zal worden opgeschort tot twee maanden na het
moment dat OQ Chemicals aan de vorderingen van haar klant heeft
voldaan.

Artikel 10.

Overmacht

1. Overmacht zal worden geacht te bestaan bij onvoorziene
omstandigheden zoals storingen, vertragingen in de levering of het
niet kunnen leveren door toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen of
vertragingen bij het transport evenals bij stakingen, uitsluitingen,
wettelijke beperkingen en enige andere overmachtsincidenten. In
geval van overmacht wordt de verplichting van een contractspartij om
te leveren dan wel een levering te accepteren opgeschort voor de
duur van de betreffende overmachtssituatie, indien de desbetreffende
partij niet zelf verantwoordelijk is voor de ontstane
overmachtssituatie. Duurt de overmachtssituatie langer dan één
maand, dan mogen zowel OQ Chemicals als Leverancier het contract

voor het deel dat wordt getroffen door de overmachtssituatie
buitengerechtelijk ontbinden zonder dat dit recht geeft op
schadevergoeding. Op de Leverancier rust dan wel de verplichting om
op eerste verzoek van OQ Chemicals alle nog in het bezit van de
Leverancier zijnde voorraad conform de inkooporder of het contract
alsnog aan OQ Chemicals uit te leveren.

Artikel 11. Milieubescherming, gezondheid en veiligheid
op de werkvloer, ongevalpreventie en veiligheid op de
werkvloer

1. De Leverancier is gehouden a) tot naleving van de toepasselijke weten regelgeving betreffende milieubescherming, veiligheid op de
werkvloer, ongevalpreventie en veiligheid tijdens transport en in de
fabriek, evenals eigen algemene regelingen en reglementen van OQ
Chemicals die op locatie gelden, welke OQ Chemicals op verzoek ter
beschikking zal stellen; b) tot het handhaven van een efficiënt
beheersysteem voor de bovengenoemde gebieden en, op verzoek,
bewijsmateriaal met deze inhoud aan OQ Chemicals te verstrekken of
te tonen.

Artikel 12.

Verzekering

Artikel 13.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

Artikel 14.

Veranderingen in producten en/of processen

Artikel 15.

Implementatiedocumenten

1. De Leverancier dient op eigen kosten bij gereputeerde verzekeraars
toepasselijke en toereikende verzekeringen te hebben afgesloten en
aan te houden, in aanmerking nemende zijn verplichtingen en
aansprakelijkheden onder het contract.

1. De Leverancier vrijwaart OQ Chemicals tegen alle directe en indirecte
schade en kosten, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de
door OQ Chemicals gemaakte kosten ter voorkoming, beperking, en/of
vaststelling van schade, voortvloeiend uit of verband houdende met
gebreken aan goederen en/of diensten waarvoor de Leverancier
aansprakelijk is.
2. OQ Chemicals draagt geen aansprakelijkheid jegens de Leverancier
voor directe of indirecte economische schade (inclusief winstderving,
verlies van goodwill of reputatie) of voor indirecte aansprakelijkheid
behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

1. Leveranciers met wie OQ Chemicals een reguliere zakenrelatie heeft,
verbinden zich om OQ Chemicals tijdig schriftelijk op de hoogte te
stellen van voornemens om wijzigingen in producten en/of processen
aan te brengen, of wijzigingen in analytische methodes met betrekking
tot producten die OQ Chemicals bestelt.

1. De Leverancier zal implementatiedocumenten die OQ Chemicals hem
ter beschikking stelt zodat hij de te leveren zaak kan produceren niet
voor enig doel gebruiken dat buiten het werkingsgebied van het
contract ligt, noch zal hij die implementatiedocumenten kopiëren of
aan derden ter beschikking stellen. Behoudens enig andersluidende
overeenkomst dient de voornoemde documentatie gedurende ten
minste 7 jaren na afronding van het contract te worden bewaard.
2. Op verzoek zal de Leverancier de documentatie die hij van OQ
Chemicals heeft ontvangen onmiddellijk aan OQ Chemicals
retourneren. Desverzocht dient de Leverancier OQ Chemicals in bezit
te stellen van alle gedetailleerde plannen, tekeningen, technische
berekeningen, enz. die op de geleverde zaken betrekking hebben,
evenals, nadat de juistheid daarvan is vastgesteld, de
gegevensdossiers of master copies die OQ Chemicals nodig heeft voor
regulier gebruik of reparatiewerkzaamheden. Voorts zal de
Leverancier OQ Chemicals, op verzoek, voorzien van tekeningen van
delen voor de belangrijkste reserveonderdelen, en van voldoende
informatie betreffende de kenmerken van die reserveonderdelen. De
goedkeuring van die plannen, gedetailleerde tekeningen, technische
berekeningen enz. laten de verplichtingen van de Leverancier met
betrekking tot materiële gebreken onverlet. Templates, mallen,
printmodellen, enz. die aan OQ Chemicals in rekening worden
gebracht, worden na betaling eigendom van OQ Chemicals; zij dienen
vervolgens kosteloos door de Leverancier voor OQ Chemicals in
bewaring te worden gehouden en op verzoek aan OQ Chemicals ter

beschikking te worden gesteld.

Artikel 16.

Intellectuele eigendom

1. De Leverancier garandeert dat bij het op de juiste wijze gebruiken van
de bestelde goederen geen eigendomsrechten van derden in
Nederland, Duitsland of enige ander land worden geschonden.
2. Indien door een derde dienaangaande een vordering tegen OQ
Chemicals wordt ingesteld, zal de Leverancier OQ Chemicals op eerste
schriftelijk verzoek daartoe tegen die vordering vrijwaren, ook bij
afwezigheid van opzet of nalatigheid zijdens de Leverancier. Zonder de
goedkeuring van de Leverancier zal OQ Chemicals geen
overeenkomsten sluiten met derden, noch, meer in het bijzonder,
schikkingen treffen met derden.
3. De vrijwaringsverplichting van de Leverancier heeft betrekking op alle
uitgaven die noodzakelijkerwijs door OQ Chemicals moeten worden
verricht met betrekking tot of wegens een vordering van een derde.

Artikel 17.

Inschakeling derden

Artikel 18.

Geheimhouding

1. Het gebruik van onderaannemers of toeleveranciers vereist
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OQ Chemicals. Indien
goedkeuring is verleend, blijft de Leverancier desalniettemin volledig
aansprakelijk jegens OQ Chemicals voor de inbreng van door haar
ingeschakelde derden bij de uitvoering van het contract en dient zij toe
te zien op zorgvuldig handelen als ware het de eigen uitvoering van de
Leverancier.
2. De Leverancier zal OQ Chemicals vrijwaren tegen en schadeloos
stellen ter zake onder andere vorderingen, kosten, uitgaven,
aansprakelijkheden, vonnissen, boetes van derden voortvloeiend uit
het uitvoeren van het contract.
3. De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor alle directe en
indirecte kosten en uitgaven als gevolg van de inschakeling van
derden en voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

1. Leverancier garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle
vertrouwelijke informatie, waaronder bedrijfsinformatie, afkomstig
van OQ Chemicals of een aan haar gelieerde onderneming die
Leverancier ter kennis of in handen is gekomen of gebracht,
behoudens die gevallen waarvoor OQ Chemicals schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
2. De betreffende vertrouwelijke informatie wordt door de Leverancier
of door de Leverancier ingeschakelde derden uitsluitend gebruikt voor
uitvoering van het contract.
3. Leverancier bindt haar werknemers en/of ondergeschikten en/of door
haar ingeschakelde derden schriftelijk aan dezelfde
geheimhoudingsplicht.

Ontbinding
Artikel 19.
1. Indien Leverancier een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van
het contract niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in
geval van zijn faillissement of van surseance van betaling en in geval
van beslaglegging, liquidatie of overname of enig daarmee
vergelijkbare toestand van Leverancier, is hij van rechtswege in
verzuim.
2. OQ Chemicals kan in een geval als genoemd onder 1. het contract
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden. OQ Chemicals
is verder bevoegd het contract met onmiddellijke ingang op te
schorten of te ontbinden.
3. Alle vorderingen welke OQ Chemicals in bovengenoemde gevallen op
de Leverancier mocht hebben, zullen terstond en ten volle opeisbaar
zijn. Leverancier is niet bevoegd het contract te ontbinden.
Artikel 20. Plaats van nakoming, toepasselijk recht en
jurisdictie

1. De plaats van nakoming voor het verrichten van leveringen en de
diensten is de overeengekomen plaats van inontvangstneming, en
voor betalingen is dat Amsterdam.
2. Op de rechtsverhouding tussen OQ Chemicals en de Leverancier is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten roerende zaken (het Weens Koopverdrag
genoemd) is hierbij uitgesloten. Indien door de wet geen exclusieve
plaats van jurisdictie is aangewezen is de rechtbank te Amsterdam
bevoegd, en in geval van procedures die door OQ Chemicals worden
ingesteld eveneens de rechtbank in de plaats van jurisdictie van de
Leverancier.
3. De Nederlandse tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden
prevaleert boven elke vertaling daarvan.

Artikel 21.

Diversen

1. Indien afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden
ongeldig zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet
aan.
2. Indien de goederen per spoor worden geleverd, is het van essentieel
belang dat het ordernummer van OQ Chemicals wordt ingevuld in
hokje 13 B van de spoorvrachtbrief (referentienummer van de
ontvanger).
3. Indien de Leverancier voor publiciteitsdoeleinden wenst te verwijzen
naar de zakelijke relatie tussen OQ Chemicals en de Leverancier, is
daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van OQ Chemicals
vereist.
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