ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ATEQ INTERNATIONAL B.V.

Indien Ateq reeds heeft betaald voor
hetgeen gebrekkig is geleverd, zal verkoper
op eerste verzoek van Ateq het
betreffende bedrag aan Ateq terug
betalen. Tevens heeft Ateq het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang
per aangetekende brief en zonder nadere
in gebreke stelling te ontbinden,
onverminderd alle overige rechten van
Ateq terzake, waaronder het recht op
schadevergoeding.

G E V E S T IG D T E ( 5 6 5 7 E A ) E IN D H O V E N – N L
A A N D E L U C H T H A V E N W E G 8 1.2 0 5 ,
NADER TE NOEMEN “ATEQ”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn
van toepassing op alle tussen Ateq en
leverancier (verkoper) gesloten
overeenkomsten.

1.2.

De algemene voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten
die Ateq door middel van een agent,
lasthebber of gevolmachtigde sluit.

1.3.

De toepasselijkheid van door verkoper
gebruikte algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4.

3.5.
Artikel 2: Totstandkoming van de
overeenkomst; rangorde
2.1.

2.2.

2.3.

Een overeenkomst komt tot stand door
acceptatie door verkoper van een Ateqorder. Onverminderd het bepaalde in
artikel 2.2 geschiedt acceptatie door een
kopie van de order voor akkoord getekend
aan Ateq te retourneren, dan wel de order
langs elektronische weg te bevestigen.
Indien verkoper niet binnen 7 dagen heeft
gereageerd wordt hij geacht de order te
hebben geaccepteerd en komt de
overeenkomst tot stand.
Indien de order wordt geplaatst door
middel van een door Ateq ter beschikking
gestelde webportal komt de
overeenkomst tot stand door acceptatie
door verkoper conform het daarvoor
bepaalde op de webportal.
Bepalingen uit een overeenkomst hebben
voorrang boven daarmee strijdige
bepalingen van de algemene
voorwaarden.

3.2.

3.3.

Verkoper staat er voor in dat alle door hem
aan Ateq geleverde zaken en diensten
voldoen aan de door Ateq gestelde
kwaliteitseisen en identiek zijn aan door
Ateq goedgekeurde referentiemonsters en
/of specificaties en voldoen aan hetgeen
Ateq overigens redelijkerwijs mag
verwachten. Verkoper staat er tevens voor
in dat diensten en zaken aan Ateq zullen
worden geleverd conform de
overeenkomst tussen partijen.
Verkoper staat er voor in dat de door hem
aan Ateq te leveren en geleverde zaken en
diensten voldoen aan de daarvoor
ingevolge Europese en Nederlandse
wetgeving geldende eisen, waaronder
mede begrepen eisen ter bescherming van
de gezondheid, eisen terzake van de
veiligheid van een zaak of dienst, de
voorgeschreven aanduiding en
etikettering, de milieuaspecten van de
verpakking en de
productaansprakelijkheid. Verkoper zal
Ateq onverwijld schriftelijk op de hoogte
stellen zodra hij over informatie beschikt
dat het geleverde niet voldoet aan een van
deze eisen.
Indien naar het oordeel van Ateq het door
verkoper onder een overeenkomst
geleverde niet voldoet aan de door Ateq
gestelde eisen of hetgeen Ateq
redelijkerwijs mag verwachten, of niet
identiek is aan door Ateq goedgekeurde
referentiemonsters en/of –specificaties of
overigens niet is geleverd overeenkomstig
het bepaalde in de overeenkomst, danwel
niet voldoet aan de in artikel 3.2 bedoelde
eisen zal Ateq verkoper hiervan op de
hoogte stellen en is Ateq gerechtigd het
gebrekkig geleverde op kosten van
verkoper te retourneren, danwel zal
verkoper op eerste schriftelijk verzoek van
Ateq dit op eigen kosten terugnemen.
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Verkoper staat er voor in dat hij op verzoek
van Ateq binnen 24 uur testrapporten,
herkomstcertificaten en andere relevante
documenten levert als bewijs dat de
geleverde of te leveren zaken voldoen aan
het gestelde in artikel 3.1 of 3.2. Verkoper
stemt ermee in dat Ateq deze
documenten toezendt aan de bevoegde
autoriteiten en andere derden, indien en
voor zover dit naar een redelijk oordeel
van Ateq nodig is om aan te tonen dat het
geleverde voldoet aan de relevante eisen.

6.1.

Verkoper zal zowel tijdens als na de
looptijd van de overeenkomst de in het
kader van deze koopovereenkomst
verstrekte informatie over Ateq waaronder
mede wordt verstaan informatie over
promoties, kwaliteitseisen, voorschriften,
modellen, tekeningen, ontwerpen,
concepten, wijze van werken, inkoop- en
verkoopprijzen, kostencalculaties,
werkzaamheden en relaties van Ateq
vertrouwelijk behandelen en niet aan
enige derden openbaar maken, tenzij dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst.

6.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1
staat verkoper er voorin dat hij niet
rechtstreeks of indirect informatie zal
verschaffen aan concurrenten van Ateq,
met name niet over soort, aantal,
samenstelling, uitmonstering, uiterlijk,
kwaliteit en prijs van de verkoper aan Ateq
geleverde of te leveren zaken en dat hij
niet op basis van dergelijke informatie
zaken zal vervaardigen voor derden, tenzij
met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ateq.

6.3.

Verkoper zal niet zonder voorafgaande
toestemming van Ateq het bestaan en de
inhoud van een overeenkomst, enige
order of transactie met Ateq adverteren,
publiceren of anderszins openbaar maken
tenzij verkoper kan aantonen daartoe
wettelijk te zijn gehouden.

6.4.

Verkoper zal de verplichtingen uit dit
artikel opleggen aan zijn werknemers en
derden die verkoper bij de uitvoering van
de overeenkomst betrekt. Verkoper zal
Ateq daarvan op eerste verzoek bewijs
leveren. Bij schending van de
geheimhoudingsplicht door een
werknemer of derde zal verkoper de door
Ateq gewenste rechtsmaatregelen treffen
ter voorkoming van verdere overtredingen.

6.5.

Verkoper is niet gerechtigd de merknaam
van Ateq voor reclamedoeleinden of
publiciteit te gebruiken, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk
toestemming van Ateq.

Artikel 4: Tekortkoming in de nakoming;
gevolgen voor andere orders
4.1.

4.2.

Artikel 3: Kwaliteitseisen
3.1.

Voorzover Ateq in het geval bedoeld in
artikel 3.3 eerste zin nakoming van de
overeenkomst verlangt, zal verkoper
binnen een korte, door Ateq schriftelijk of
per e-mail aangegeven termijn alsnog de
in de order vermelde zaken en diensten
leveren, onverminderd alle overige rechten
van Ateq terzake.

Artikel 6: Geheimhouding

4.3.

Indien verkoper tekort komt in de
nakoming van enige overeenkomst heeft
Ateq het recht door een schriftelijke
mededeling of een mededeling per e-mail
aan verkoper een of meer andere met
verkoper gesloten overeenkomsten met
onmiddellijke ingang te ontbinden zonder
dat Ateq daarvoor enige
schadevergoeding verschuldigd is.
Deze bevoegdheid komt Ateq toe ook al
bestaat er geen samenhang tussen de
tekortkoming en de andere
overeenkomsten die Ateq ontbindt.
Indien Ateq overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3.2 of 4.1 de overeenkomst
ontbindt dan wel alsnog overeenkomstig
artikel 3.3 nakoming van de overeenkomst
verlangt, is Ateq gerechtigd iedere
prestatie die zij uit welke hoofde dan ook
aan verkoper verschuldigd is, op te
schorten tot dat het ontbrekende is
geleverd en de uit de tekortkoming voor
Ateq voortvloeiende kosten en schade te
verrekenen met enig bedrag dat Ateq uit
welke hoofde ook aan verkoper
verschuldigd is.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten
7.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen
is Ateq eigenaar van alle rechten van
intellectuele en/of industriële eigendom
op de door Ateq aan verkoper ter
beschikking gestelde en de door of in
opdracht van verkoper voor Ateq
vervaardigde materialen en informatie.
Verkoper draagt hierbij alle rechten op
materialen en informatie over aan Ateq.
Verkoper staat er voor in dat hij gerechtigd
is deze rechten over te dragen en dat hij
de daarvoor eventueel vereiste
toestemming en rechten van derden heeft
verkregen en dat na de overdracht geen
rechten meer bij derden verblijven. Op
eerste verzoek van Ateq zal verkoper al
datgene doen dat nodig is om deze
overdracht te effectueren.

7.2.

Verkoper onthoudt zich van iedere inbreuk
op de in artikel 7.1 bedoelde rechten van
Ateq. Verkoper zal in het bijzonder de
genoemde materialen en/of informatie
nimmer zonder uitdrukkelijk voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ateq ter
beschikking stellen aan, produceren voor
of verkopen of leveren aan enige derde.

7.3.

Verkoper zal de in de artikel 7.1 bedoelde
materialen en informatie uitsluitend
gebruiken voor de uitvoering van de
betreffende overeenkomst en zal door
Ateq ter beschikking gestelde materialen
en informatie direct na het benodigde
gebruik aan Ateq retourneren.

Artikel 5: Overmacht
5.1.

5.2.

5.3.

Verkoper zal, zodra hij redelijkerwijs kan
voorzien dat hij als gevolg van overmacht
niet of niet volledig kan voldoen aan enige
verplichting uit een overeenkomst, Ateq
hiervan onverwijld schriftelijk een
mededeling doen met vermelding van de
aard van de overmacht, de door hem
getroffen en te treffen maatregelen, de
vermoedelijke duur van de
overmachttoestand alsmede de gevolgen
daarvan voor de uitvoering van de
betreffende overeenkomst.
Indien verkoper niet tijdig of niet volledig
melding maakt van de overmachtsituatie
of anderszins niet voldoet aan de in artikel
5.1 bedoelde meldingsplicht, komt hem
geen beroep op overmacht meer toe en
raakt hij in verzuim, in geval van niet tijdige
nakoming.
Wanneer aannemelijk is of vast staat dat
de overmachtsituatie langer dan 14 dagen
zal duren, heeft Ateq het recht de
overeenkomst door een schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang te
ontbinden.

Artikel 8: Inbreuk op rechten van derden
8.1.

8.2.

en 10.3 te verkopen of leveren aan derden
of anderszins aan derden ter beschikking
te stellen, tenzij met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ateq. Ateq
kan daaraan voorwaarden stellen, zoals
het op kosten van verkoper verwijderen
van alle merken en overige
herkenningstekens waardoor de zaken
herleidbaar zijn tot Ateq. Indien bij een
derde een zaak wordt aangetroffen die is
voorzien van een merk of ander
herkenningsteken van Ateq, wordt deze
vermoed te zijn geleverd door of met
toestemming van verkoper in strijd met dit
artikel 10.4 behoudens tegenbewijs van
verkoper dat Ateq voor de desbetreffende
levering toestemming heeft gegeven. Ateq
is gerechtigd dergelijke zaken op kosten
van verkoper in beslag te nemen, in
bewaring te geven, te vervoeren, aan
derden ter beschikking te stellen alsmede
te vernietigen. Deze bepaling is van
overeenkomstige toepassing op diensten
en de resultaten daarvan, indien en voor
zover deze een merk of ander
herkenningsteken bevatten dat
herleidbaar is tot Ateq.

Verkoper staat er voor in dat de door hem
aan Ateq verkochte en geleverde of te
verkopen en te leveren zaken en diensten
en het beoogde gebruik daarvan door
Ateq en haar afnemers geen inbreuk
maken op rechten van derden, waaronder
mede begrepen auteurs, naburige, octrooi,
handelsnaam en merkrechten alsmede
rechten op tekeningen en modellen en
rechten op know how, en dat hij
gerechtigd is deze zaken en diensten aan
Ateq te leveren voor het daarmee
beoogde gebruik. Verkoper vrijwaart Ateq
voor aanspraken van derden terzake en
Ateq zal verkoper terstond van dergelijke
aanspraken op de hoogte stellen.
Artikel 8.1 geldt niet indien en voor zover
onder de overeenkomst geleverde zaken
zijn vervaardigd op grond van
uitdrukkelijke aanwijzingen van Ateq.
Verkoper zal artikel 8.1 en 8.2 opleggen aan
door hem ingeschakelde toeleveranciers
en zal Ateq daarvan op eerste verzoek
bewijs leveren. Verkoper staat er voor in
dat deze toeleveranciers aan de
betreffende bepalingen zullen voldoen en
zal Ateq conform artikel 8.1 vrijwaren en
conform artikel 8.2 schadeloos stellen voor
alle kosten en schade die voor Ateq
voortvloeien uit niet nakoming van artikel
8.1 of 8.2 door een toeleverancier.

9.2.

Verkoper vrijwaart Ateq voor aanspraken
van derden waaronder mede begrepen
toezichthouders en
consumentenorganisaties, die verband
houden met de bewering dat een zaak
niet aan een of meer van de in artikel 3.1 of
3.2 bedoelde eisen voldoet en aanspraken
tot vergoeding van als gevolg daarvan
geleden en te lijden schade. Verkoper zal
alle door Ateq in verband hiermee
gemaakte kosten waaronder mede
begrepen de kosten van rechtsbijstand en
de kosten van onderzoek, transport,
opslag en vernietiging van de zaken en
geleden schade, waaronder mede
begrepen de inkoopprijs van de betrokken
zaken en de door derden geleden schade
volledig vergoeden. Verkoper zal op zijn
verzoek Ateq alle informatie en
medewerking geven die naar het oordeel
redelijkerwijs nodig is om verweer te
voeren tegen een claim van een derde als
bedoeld in de vorige zin.

11.1.

12.1.

12.2.

Verkoper zal zijn aansprakelijkheid voor
schade en kosten adequaat dienen te
verzekeren en zal hiervan op eerste
verzoek aan Ateq bewijs leveren.

Artikel 10: Overproductie

10.2.

Ateq is niet verplicht meer zaken of
diensten van verkoper af te nemen dan is
vastgelegd in de tussen partijen geldende
overeenkomst.
Indien verkoper op enig moment meer
grondstoffen, half fabrikaten,
verpakkingen, labels, etiketten, faciliteiten
of diensten heeft besteld of vervaardigd
dan nodig is voor de uitvoering van de
door Ateq geplaatste orders, komt dit
meerdere voor rekening en risico van
verkoper, tenzij Ateq uitdrukkelijk
voorafgaand schriftelijk toestemming heeft
gegeven voor deze bestelling of
vervaardiging van het meerdere.

10.3.

Indien verkoper op enig moment meer
eindproducten heeft vervaardigd dan in
overeenstemming is met de geplaatste
orders, komt het meerdere voor rekening
en risico van verkoper tenzij Ateq
uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk
toestemming heeft gegeven voor deze
overproductie.

10.4.

Het is verkoper niet toegestaan eventuele
overproductie als bedoeld in artikel 10.2
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Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de
order geschieden leveringen van zaken
volgens de meest recente ICC Inco terms.

13.2.

Bij retourzendingen draagt verkoper de
kosten daarvan en wordt het risico van de
zaken geacht steeds bij verkoper te zijn
gebleven.

13.3.

Zaken en diensten dienen te worden
geleverd en vervoerd op de in de order of
anderszins door of namens Ateq
schriftelijk of langs elektronische weg
aangegeven wijze dan wel in geval van
inschakeling door of namens Ateq van een
expediteur of vervoerder ten behoeve van
te leveren zaken, op de door de
betreffende expediteur of vervoerder
aangegeven wijze. Indien instructies van
een door of namens Ateq ingeschakelde
expediteur of vervoerder afwijken van een
anderszins door of namens Ateq gegeven
instructie, zal verkoper vooraf met Ateq
overleggen welke instructies moeten
worden gevolgd. Eventuele meerkosten
als gevolg van afwijking van de overeen
gekomen wijze van vervoer, zijn voor
rekening van verkoper.

Verkoper is aan Ateq een direct opeisbare,
niet voor verrekening vatbare boete
verschuldigd van € 10.000,00 voor iedere
overtreding terzake geheimhouding,
intellectuele eigendomsrechten of
inbreuken op rechten van derden alsmede
€ 500,00 per zaak of in geval van een
dienst € 500,00 per dag dat deze in strijd
met artikel 10.4 wordt verkocht, geleverd of
anderszins aan een derde ter beschikking
wordt gesteld, onverminderd het recht van
Ateq op vergoeding van de geleden
schade.

Artikel 14: Prijs en betaling
14.1.

Ateq betaalt voor de geleverde zaken en
diensten de in de overeenkomst vermelde
prijs of een lagere prijs die verkoper na het
plaatsen van de order en voor de levering
voor vergelijkbare zaken en diensten heeft
vastgesteld. Prijzen zijn inclusief BTW en
overheidsheffingen en inclusief alle
auteurs- en IP rechten van de leverancier
en derden. Onverminderd het bepaalde in
artikel 4.2 is de overeengekomen
betalingstermijn steeds tenminste 60
dagen en vangt aan op het tijdstip van
ontvangst van de goederen. De
betalingsdatum is de datum waarop Ateq
haar opdracht tot betaling aan de bank
verstrekt.

14.2.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt
betaling door overschrijving op de
bankrekening van verkoper.

14.3.

Terugbetaling door verkoper in verband
met retourzendingen geschiedt door
overschrijving op een van de
bankrekeningen van Ateq uiterlijk op de
dag van ontvangst van de retourzending
door verkoper, zonder dat verkoper
terzake een beroep kan doen op
verrekening of opschorting.

14.4.

Ateq is te allen tijde gerechtigd om door
haar aan verkoper verschuldigde bedragen
te verrekenen met vorderingen die zij uit
welke hoofde dan ook heeft op verkoper.

Artikel 12: Tijdstip van levering

12.3.

10.1.

13.1.

Artikel 11: Boetebeding

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1.

Artikel 13: Transport

12.4.

De op de order vermelde datum van
levering geldt als fatale termijn en de
verkoper is in verzuim indien deze termijn
wordt overschreden.
Indien verkoper zaken of diensten niet op
de overeengekomen datum levert, is Ateq
gerechtigd zonder nadere
ingebrekestelling en/ of rechtelijke
tussenkomst en onverminderd alle overige
rechten van Ateq terzake, waaronder het
recht op schadevergoeding, de
overeenkomst geheel of ten aanzien van
het niet tijdig afgeleverde deel daarvan te
ontbinden en het ontbrekende op kosten
van verkoper door een derde te doen
verrichten of te laten afleveren.
Ongeacht of Ateq in geval van te late
levering de overeenkomst conform artikel
12.2 heeft ontbonden, is Ateq niet verplicht
zaken en diensten te accepteren en
daarvoor te betalen indien verkoper
nadien alsnog levert, tenzij deze levering
plaatsvindt binnen een door Ateq
naderhand schriftelijk of langs
elektronische weg gestelde termijn. Zodra
verkoper weet of verwacht dat hij door
hem te leveren zaken of diensten niet
tijdig kan leveren is hij verplicht Ateq
daarvan per omgaande schriftelijk op de
hoogte te stellen, onder vermelding van
de oorzaken en/of omstandigheden die
tijdige levering niet mogelijk maken.
Indien Ateq in geval van overschrijding van
de overeen gekomen levertijd door
verkoper de betreffende zaken of diensten
toch wenst af te nemen is Ateq gerechtigd
verkoper een korting op de
overeengekomen factuurwaarde in
rekening te brengen van 0,5% voor iedere
kalenderdag waarmee de levertijd wordt
overschreden tot een maximum van 10%
van de factuurwaarde. Ateq zal deze
korting niet toepassen, indien verkoper
aantoont dat de vertraging geheel is
veroorzaakt door overmacht.

Artikel 15: Land van oorsprong
15.1.

Verkoper zal bij alle door hem aan Ateq
geleverde zaken opgeven in welk land de
zaak is vervaardigd dan wel vanuit welk
land de dienst wordt geleverd.

Artikel 16: toepasselijk recht/forumkeuze
16.1.

Op deze overeenkomst is het Nederlands
Recht van toepassing, met uitzondering
van het Weens koopverdrag.

16.2.

De bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch
is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van alle geschillen tussen Ateq en
verkoper die voortvloeien uit de
overeenkomst of de algemene
voorwaarden
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