Algemene inkoopvoorwaarden
Artikel 1 Toepassing
1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is
overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle met COLT International BV, Colt International
Beheer BV en/of Colt International Productie BV, hierna te
noemen ‘COLT’, te sluiten (opdracht)overeenkomsten,
hierna telkens te noemen: ‘de overeenkomst’, betreffende
door een wederpartij, hierna te noemen ‘leverancier’, te
verrichten diensten c.q. werkzaamheden en/of te leveren
zaken. Hierna zal uitsluitend over ‘diensten’ gesproken
worden, waaronder in het kader van deze voorwaarden
ook dienen te worden begrepen te verrichten
werk(zaamhed)en en/of te leveren zaken.
2. COLT wijst de toepasselijkheid van eventuele door
leverancier gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de
hand.
3. Voor wat betreft de toepasselijkheid van de hierna in de
artikelen 14 tot en met 20 opgenomen aanvullende
inkoopvoorwaarden zaken wordt verwezen naar het in
artikel 13 hierna bepaalde.
Artikel 2 Verplichtingen leverancier
Leverancier is te allen tijde verplicht:
1 de door hem uit te voeren diensten goed en deugdelijk
en naar de bepalingen van de overeenkomst, alsook met
inachtneming van in dat verband geldende wettelijke
voorschriften uit te voeren en daarbij geen schade, in
welke mate ook, aan derden toe te brengen c.q. te
veroorzaken;
2 de door hem uit te voeren diensten nauwkeurig, door
vakkundig en – waar wettelijk of anderszins
voorgeschreven – gecertificeerd personeel en onder goede
leiding en toezicht uit te voeren;
3 uitsluitend de door of namens COLT te geven
aanwijzingen – hieronder niet te begrijpen aanwijzingen van
een opdrachtgever van Colt –op te volgen, tenzij in de
overeenkomst anders is overeengekomen;
4 de diensten (telkens) tijdig te verrichten.
Overeengekomen levertermijnen zijn fataal, hetgeen
betekent dat de enkele overschrijding ervan tot verzuim
zijdens leverancier leidt;
5 indien op de diensten de zogenaamde Wet
Ketenaansprakelijkheid (artikel 35 Invorderingswet) van
toepassing is, te beschikken over en op verzoek van COLT
het tonen van in dat verband vereiste inschrijvingsbewijzen
en/of vergunningen;
6 indien op de diensten de Wet Ketenaansprakelijkheid
van toepassing is, telkenmale op verzoek van COLT, doch
tenminste eenmaal per kwartaal een verklaring te
verstrekken van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging
inzake zijn goed betalingsgedrag, alsook een verklaring te
verstrekken inzake zijn afdracht van loonbelasting en/of
verschuldigde sociale premies;

7 al zijn verplichtingen jegens de door hem ingezette
werknemers en onderaannemers strikt na te komen;
8 COLT te vrijwaren voor elke eventuele
aansprakelijkheid van COLT jegens derden c.q. aanspraken
van derden wegens het niet naleven door leverancier of na
hem komende leveranciers van verplichtingen ingevolge
enige overeenkomst dan wel ingevolge de wet dan wel
andere regelgeving en/of (branche gerelateerde)
voorschriften, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot
de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Arbeid
Vreemdelingen.
9 de Diensten in overeenstemming c.q. met inachtneming
van geldende veiligheids-, gezondheids- en/of
milieuvoorschriften c.q. –regels uit te voeren. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen dient het door
leverancier (dan wel zijn (onder) leveranciers) in te zetten
personeel in het bezit te zijn van zogenaamde VCAcertificaten;
10 uitsluitend gebruik te maken van
productie(hulp)middelen en Persoonlijke Beschermings
Middelen, die voldoen aan de daaraan wettelijk dan wel
anderszins gestelde eisen. Deze middelen dienen te zijn
voorzien van het CE keurmerk (conformiteitskenmerk) en
periodiek gekeurd te zijn;
11 de continuïteit van (de uitvoering van) de diensten te
garanderen. Dit betekent onder meer dat leverancier zijn
werkzaamheden c.q. de diensten nimmer zal opschorten
en zich voorts niet zal (kunnen) beroepen op enig
retentierecht.
12 Leverancier staat ervoor in dat zijn personeel en
andere personen door leverancier, direct dan wel indirect,
bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (zich)
eveneens conform en met inachtneming van het
vorenstaande zullen handelen c.q. gedragen.
Artikel 3 Werkwijze, diversen
1. COLT zal leverancier binnen een redelijke termijn voor
de datum waarop volgens de overeenkomst met de
uitvoering van de diensten een aanvang zou moeten
worden genomen informeren, indien leverancier zijn
werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan
aanvangen. Een overeengekomen levertermijn zal dan pro
rato worden verlengd. Leverancier zal op zijn beurt COLT
direct schriftelijk informeren, indien hij zijn
werkzaamheden niet of niet tijdig kan aanvangen dan wel
niet tijdig kan opleveren, om welke redenen ook, een en
ander onverminderd het hiervoor in artikel 2 lid 1onder 4)
bepaalde.
2. Leverancier maakt desgevraagd week- dan wel
dagrapporten op volgens een door COLT te verstrekken
dan wel goed te keuren model en biedt de door hem
ingevulde en ondertekende rapporten wekelijks aan COLT
voor akkoord aan.
3. Leverancier dient de hem voor de uitvoering van de
diensten eventueel door of namens COLT ter beschikking
gestelde middelen correct en zorgvuldig te gebruiken en te
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onderhouden en in goede staat aan COLT te retourneren,
bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor
eventueel als gevolg van onvakkundig, onjuist en/of
anderszins foutief gebruik en/of onderhoud daarvan
ontstane schade en kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders
blijkt wordt aangenomen dat door of vanwege COLT ter
beschikking gestelde middelen ten tijde van ter beschikking
stelling aan leverancier in goede staat verkeerden.
4. Voor zover van toepassing zal leverancier afval, puin,
e.d. betrekking hebbende op de diensten dagelijks
verzamelen en. voor zijn rekening en risico verwijderen
c.q. afvoeren.
5. Leverancier is niet bevoegd de diensten of een deel
daarvan door derden, waaronder ter beschikking gestelde
(aan hem uitgeleende) arbeidskrachten, te laten uitvoeren,
dan na van COLT daarvoor vooraf verkregen schriftelijke
toestemming. Een dergelijke toestemming zijdens COLT
laat leveranciers’ verantwoordelijkheid voor de uitvoering
c.q. nakoming van de overeenkomst onverlet
6. Aan het verlenen van de in lid 5 bedoelde toestemming
kunnen door COLT voorwaarden worden verbonden.
7. Voor zover de overeenkomst ziet op de uitvoering c.q.
totstandbrenging van een werk zullen partijen voortijdig
een opleverprotocol opstellen en overeenkomen, bij
gebreke waarvan oplevering overeenkomstig het bepaalde
in § 9 en 10 van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV)
geschieden. Eerst na oplevering overeenkomstig dit
protocol c.q. voornoemde paragrafen van de UAV zal het
risico terzake een werk op COLT dan wel een derde
overgaan
8. Voor zover de overeenkomst ziet op de levering van
één of meer zaken zal leverancier COLT des verzocht
immer in de gelegenheid stellen om de te leveren zaken
voortijdig, dat wil zeggen voor levering daarvan, op de
door COLT alsdan te bepalen wijze te beproeven c.q.
keuren. Een beproeving c.q. keuring als voormeld door
COLT houdt geen acceptatie van enige levering in en laat
COLT’s rechten ingevolge de overeenkomst, deze
voorwaarden dan wel de wet onverlet, indien en voor
zover leverancier op hem rustende verplichtingen niet
(volledig c.q. tijdig) nakomt.
9. Indien en voor zover COLT in het kader van de
overeenkomst één of meer zaken ter bewerking aan
leverancier afgeeft, zullen die zaken te allen tijde volledig
en onverkort in eigendom toe (blijven) behoren aan
COLT. Leverancier zal die zaken ook als zodanig opslaan
en afscheiden van andere bij hem opgeslagen zaken, zal
deze zaken ook zodanig markeren c.q. aanduiden,
waardoor te allen tijde duidelijk is voor derden dat die
zaken aan COLT in eigendom toebehoren en zal zich
tegenover derden, die zich willen verhalen op een of meer
van die zaken, ook beroepen op het eigendomsrecht van
COLT ter zake die zaken dan wel die derden van dat
eigendomsrecht van COLT onmiddellijk in kennis stellen.
10. In het hiervoor in lid 9 bedoelde geval zal leverancier

direct informeren, indien en zodra een of meer derden
zich op de aldaar bedoelde zaken wenst te verhalen dan
wel er een redelijk vermoeden bestaat dat dat zal c.q. zou
kunnen gaan gebeuren.
11. In het hiervoor in lid 9 bedoelde geval is COLT te allen
tijde gerechtigd om de haar in eigendom toebehorende
zaken weg te (doen) halen bij leverancier en leverancier zal
hieraan (telkens en onvoorwaardelijk) zijn medewerking
verlenen. Leverancier zal zich in dit verband in geen geval
op enig hem retentie- en/of (ander) opschortingsrecht
beroepen.
Artikel 4 Opdrachtsom
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de in de
overeenkomst genoemde opdrachtsom (c.q. koopprijs)
een vaste en onverrekenbare, all-in opdrachtsom (c.q.
koopprijs).
2. Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in
aanmerking na voorafgaande schriftelijke opdracht
daarvoor van COLT.
Artikel 5 Betaling/Facturering
1. Betaling van de door leverancier aan COLT te zenden
facturen geschiedt binnen 60 dagen na einde maand van
ontvangst en goedkeuring van de betreffende factuur, een
en ander met inachtneming van het in de navolgende leden
bepaalde.
2. COLT zal slechts gehouden zijn tot betaling van de
overeengekomen opdrachtsom, indien en zodra de
diensten of het gedeelte waarop een factuur betrekking
heeft, door leverancier naar genoegen van COLT zijn/is
afgerond dan wel opgeleverd en nadat leverancier COLT
desgevraagd heeft aangetoond dat hij aan alle ingevolge de
artikelen 2 en 3 op hem rustende verplichtingen heeft
voldaan.
3. Voor zover op (de uitvoering van) de diensten de Wet
Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, heeft COLT
steeds het recht de door leverancier ter zake van de
diensten verschuldigde loonheffingen, hieronder te
verstaan: loonbelastingen, premies sociale verzekeringen,
premies werknemersverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, aan
leverancier te betalen door a. storting van een bedrag ter
hoogte van maximaal
die loonheffingen op diens geblokkeerde rekening in de zin
van de Wet Ketenaansprakelijkheid; dan wel b. inhouding
daarvan op de opdrachtsom en namens leverancier
rechtstreekse betaling aan de belastingdienst c.q. de
betrokken bedrijfsvereniging.
4. In gevallen als in lid 3 bedoeld, is COLT door betaling
van de betreffende loonheffingen op de in lid 3 bedoelde
wijze jegens leverancier gekweten, voor zover het deze
bedragen betreft.
5. Leverancier is gehouden hem ingevolge de
overeenkomst toekomende bedragen uiterlijk binnen een

Pagina 2 van 6 / Versie dec 2012 / Algemene Inkoopvoorwaarden COLT gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven nummer 16050647

Algemene inkoopvoorwaarden
maand na afronding c.q. oplevering van de diensten bij
COLT in rekening te brengen.
6. Indien en voor zover leverancier hem toekomende
bedragen later (na voormelde maand) factureert, is COLT
niet het gehele factuurbedrag verschuldigd, doch is zij
gerechtigd daarop een korting in mindering te brengen,
welke korting gelijk zal zijn aan het aantal weken dat (na
het verstrijken van voornoemde termijn van een maand)
later gefactureerd wordt te vermenigvuldigen met 5 % van
het factuurbedrag, een en ander met een minimum van €
500.
7. Indien en voor zover leverancier uiterlijk binnen 6
maanden na afronding c.q. oplevering van de diensten hem
ingevolge de overeenkomst toekomende bedragen niet aan
COLT gefactureerd heeft, dan zal het recht van leverancier
van/op vergoeding van de betreffende bedragen en de
daarvoor verrichte diensten komen te vervallen.
8. Het vorenstaande laat onverlet de verplichting van
leverancier om COLT onverwijld schriftelijk te informeren
over het feit dat en de redenen waarom leverancier niet in
staat zal c.q. verwacht te zijn hem ingevolge de
overeenkomst toekomende bedragen binnen de hiervoor
genoemde termijn van een maand te factureren.
9. Betaling van enige factuur door COLT houdt geen
afstand in van haar eventuele rechten terzake die factuur
of de door middel van die factuur in rekening gebrachte
diensten.
Artikel 6 Garantie
1. Leverancier is gehouden enig door COLT binnen de
garantietermijn bij hem aangemeld gebrek aan c.q. terzake
een geleverde dienst zo spoedig mogelijk, zonder kosten
voor COLT, te (laten) verhelpen. Alle bijkomende kosten
daartoe, van welke aard en/of omvang ook, worden door
leverancier gedragen. Indien op grond van deze
verplichting door leverancier (delen van) een dienst zijn
gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze
diensten c.q. delen de volle garantietermijn weer opnieuw
in werking treden.
2. Indien in de overeenkomst geen andere garantietermijn
is opgenomen, zal leverancier de kwaliteit van door hem
geleverde diensten garanderen voor de duur van twee
jaren.
3. De garantietermijn gaat in op het moment van (af- c.q.
op)levering van de betreffende dienst dan wel op het
moment dat verwerking van een geleverde dienst c.q. zaak
plaatsvindt dan wel op het moment van inbedrijfstelling van
een geleverde dienst c.q. zaak, welke van deze momenten
zich in de tijd bezien als laatste voordoet.
4. COLT is gerechtigd (rechten uit hoofde van) deze
garantie over te dragen aan één of meer van haar
opdrachtgevers c.q. derden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verzekering
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die door of
in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor
COLT en/of derden mocht ontstaan, al dan niet uit of ten
gevolge van gedragingen, waaronder begrepen nalaten, van
leverancier, diens werknemers of andere personen door
leverancier, direct dan wel indirect, bij de uitvoering van
de overeenkomst betrokken.
2. Het bepaalde in lid 1 is op gelijke wijze van toepassing in
geval van schade, van welke aard en/of omvang ook, welke
direct dan wel indirect een gevolg is van een toerekenbaar
tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door
of namens leverancier.
3. Leverancier zal COLT voor de hiervoor in de leden 1
en 2 bedoelde schade onvoorwaardelijk vrijwaren.
4. Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid
als in de voorgaande leden bedoeld behoorlijk en adequaat
te verzekeren. Op eerste verzoek van COLT zal
leverancier inzage geven in de betreffende
verzekeringspolissen en (vervolgens), indien naar het
oordeel van COLT noodzakelijk, verzekerde bedragen
(laten) verhogen.
5. Leverancier dient het door of namens hem bij de
uitvoering van de diensten eventueel ingezette materieel te
verzekeren overeenkomstig de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, waarbij
COLT als medeverzekerde op de polis zal worden
vermeld. De verzekering moet tevens dekking verlenen
voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het
materieel (werkrisico’s), waaronder begrepen schade aan
ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen en
andere obstakels. Het bepaalde in de laatste volzin van lid
4 geldt op gelijke wijze.
Artikel 8 Opzegging c.q. beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst kan door elk van beide partijen met
onmiddellijke ingang worden opgezegd middels een
aangetekend schrijven met bericht van ontvangst
verzonden in de volgende gevallen: a. indien de andere
partij in staat van faillissement wordt verklaard; b. indien
de andere partij surseance van betaling verleend wordt; c.
indien de andere partij toerekenbaar tekort komt in de
nakoming van zwaarwegende dan wel wezenlijke
verplichtingen uit de overeenkomst en na daartoe in
gebreke gesteld te zijn door de ene partij nalatig blijft
gedurende een door die ene partij gestelde redelijke
termijn van maximaal 30 dagen de betreffende
tekortkoming(en) (alsnog) te herstellen.
2. Naast de hierboven in lid 1 genoemde gronden heeft
COLT bovendien het recht om de overeenkomst op te
zeggen, indien de door leverancier op grond van de
overeenkomst verrichte diensten ten behoeve van een
opdrachtgever van COLT, op basis van een tussen die
opdrachtgever en COLT gesloten overeenkomst (namens
COLT) worden verricht c.q. geleverd en de betreffende
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overeenkomst, om welke reden(en) ook, wordt beëindigd
dan wel zodanig wordt gewijzigd c.q. aangepast, dat de
diensten, althans een substantieel deel daarvan niet langer
onderdeel uitmaken (uitmaakt) van die overeenkomst, dan
wel COLT op grond van die overeenkomst niet langer
verplicht c.q. opgedragen is de diensten, althans een
substantieel deel daarvan ten behoeve van haar
opdrachtgever te (laten) verrichten.
3. Ingeval van opzegging van de overeenkomst door COLT
op grond van het bepaalde in lid 2 zal COLT een
opzeggingstermijn van maximaal 3 maanden in acht nemen,
zij het dat deze termijn nooit langer zal zijn dan de termijn,
gelegen tussen het moment van opzegging als voormeld
door COLT en het tijdstip van beëindiging van de
overeenkomst tussen COLT en haar opdrachtgever.
4. Opzegging c.q. beëindiging van de overeenkomst op
grond van het bepaalde in dit artikel maakt de opzeggende
partij niet schadeplichtig jegens de opgezegde partij.
Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvende
teksten, e.d., welke door COLT aan leverancier zijn
verstrekt – hieronder ook begrepen die tekening,
afbeeldingen, berekening, beschrijvende teksten e.d., welke
voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst
aan leverancier zijn verstrekt – , blijven eigendom van
COLT en mogen door leverancier niet worden
vermenigvuldigd, aan enige derde ter hand of ter kennis
worden gesteld of anderszins worden benut, anders dan
ten behoeve van de door leverancier op grond van de
overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Op eerste
verzoek zullen de hiervoor vermelde tekeningen e.d. aan
COLT worden geretourneerd.
2. Alle vindingen, resultaten en/of andere uitkomsten van
de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of terzake
van deze vindingen, resultaten en/of uitkomsten
intellectuele eigendomsrechten gevestigd kunnen worden,
komen uitsluitend en alleentoe aan COLT. Op eerste
verzoek van COLT zal leverancier de hierop betrekking
hebbende gegevens, informatie, documenten en/of overige
bescheiden c.q. zaken aan COLT overhandigen. Voor
zover COLT ter zake voornoemde vindingen, resultaten
en/of andere uitkomsten ten behoeve van haar dan wel
een derde intellectuele eigendomsrechten wenst te
vestigen, zal leverancier daaraan haar volledige
medewerking verlenen en zal zij elke gedraging, die de
vestiging van zo’n intellectueel eigendomsrecht zou kunnen
belemmeren dan wel vertragen, achterwege laten.
3. Indien en voor zover leverancier in strijd handelt met
het bepaalde in de voorgaande leden, - hierbij geldt dat
gedragingen van personeel dan wel (onder)aannemers c.q.
leveranciers van leverancier aan leverancier worden
toegerekend – verbeurt leverancier aan COLT een direct
opeisbare boete van € 25.000 per overtreding, zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling of andere handeling
zijdens COLT vereist zal zijn en een en ander

onverminderd het hierna in lid 4 bepaalde.
4. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voor
COLT en/of voor derden mocht ontstaan, ten gevolge van
enige inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien, licenties,
auteursrechten, een geregistreerde tekening of ontwerp,
een handelsnaam of handelsmerk dan wel soortgelijke
rechten, waarvan leverancier bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik maakt of waarop hij in dat kader
inbreuk maakt. Leverancier vrijwaart COLT voor alle
aanspraken, van wie of welke aard ook, op vergoeding van
schade ten gevolge van een inbreuk als hiervoor bedoeld.
Artikel 10 Geheimhouding
Leverancier dient alle verkregen( bedrijfs)informatie met
betrekking tot COLT dan wel enige opdrachtgever van
COLT en waarvan het vertrouwelijke karakter is
aangeduid dan wel redelijkerwijze mag worden
verondersteld vertrouwelijk te behandelen en alleen te
gebruiken in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. Leverancier zal die informatie op generlei
wijze ter kennis van derden brengen dan wel ter inzage
geven aan derden, behoudens voor zover vereist in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Verbod van cessie, verpanding
Het is leverancier verboden zijn uit de overeenkomst
jegens COLT voortvloeiende vorderingen en/of rechten
zonder schriftelijke toestemming van COLT aan een derde
te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook
over te dragen.
Artikel 12 Geschillen
1. Alle geschillen, van welke aard en omvang ook, die naar
aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘sHertogenbosch.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, zij het dat de toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten is. Aanvullende
Inkoopvoorwaarden Zaken
Artikel 13 Toepasselijkheid
1. De onderstaande aanvullende inkoopvoorwaarden
zaken zijn van toepassing, indien en zodra de opdracht van
COLT aan leverancier (, al dan niet tevens) de levering (al
dan niet inclusief installatie dan wel montage) van zaken
betreft.
2. Deze aanvullende inkoopvoorwaarden zijn aanvullend
ten opzichte van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met
12 hiervoor. Het aldaar bepaalde blijft derhalve onverkort
van toepassing c.q. gelden. Daar waar in de artikelen
hiervoor wordt verwezen naar ‘diensten’ wordt alsdan
eveneens bedoeld de door leverancier te leveren zaken.
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Artikel 14 Kwaliteit en omvang
1. Leverancier staat er voor in dat door of namens hem
geleverde zaken nieuw zijn (tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen), van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van
constructie-, materiaal- en fabricagefouten en voldoen aan
de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en afwerking.
Geleverde zaken dienen in alle gevallen aan de door
leverancier opgegeven specificaties en/of omschreven
prestaties te beantwoorden en dienen geschikt te zijn voor
het doel, waarvoor zij zijn geleverd c.q. zullen worden
ingezet.
2. Geleverde zaken moeten in ieder geval voldoen aan ter
zake (op het moment van af- c.q. oplevering) door of
vanwege daartoe bevoegde overheidsorganen c.q. instanties vastgestelde kwaliteits- en veiligheidseisen,
alsmede ander(soortig)e eisen c.q. voorschriften van
overheidswege, hieronder onder meer begrepen ingevolge
c.q. op grond van CE-richtlijnen gestelde c.q. geldende
eisen c.q. voorschiften.
3. Indien op de geleverde zaken bedienings-, montage-, en
onderhoudsvoorschriften dan wel handboeken of
andersoortige schriftelijke materialen van toepassing zijn
dan wel ter zake een zogenaamde ‘conformiteitsverklaring’
of enige andere verklaring dient te worden verstrekt,
dienen deze in de Nederlandse te zijn gesteld en
bijgevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Indien voor de goede werking van één of meer te
leveren zaken hulpmiddelen benodigd c.q. vereist zijn, dan
zullen deze door leverancier worden meegeleverd; de
kosten daarvoor worden geacht in de voor (de levering
van) de zaken overeengekomen prijs c.q. vergoeding
begrepen te zijn.
Artikel 15 Beproeving en keuring van zaken
1. Op verzoek van COLT dient leverancier COLT of een
door Colt daartoe gemachtigde derde gelegenheid te
bieden zaken te beproeven en te keuren, hetzij tijdens
ontwerp en fabricage, hetzij op het moment dat ze bij
leverancier gereed staan voor verzending, hetzij op het
adres van aflevering.
2. Indien keuring dient te geschieden in de fabriek of het
magazijn van leverancier of zijn toeleverancier, zal
leverancier COLT schriftelijk mededelen wanneer de
zaken ter keuring gereed zijn. Indien keuring op verzoek
van COLT en eventueel volgens aanwijzingen van COLT
door leverancier geschiedt, zal hij COLT een gewaarmerkt
afschrift van zijn keuringsrapport(en) zenden.
3. Beproeving en keuring in het bedrijf van leverancier
houdt in geen enkel opzicht levering, afname of
goedkeuring van de betreffende zaken in.
4. Leverancier zal COLT en/of haar gemachtigde het recht
van toegang verlenen, of medewerken tot het verlenen
hiervan, tot de fabriek of het magazijn van leverancier of
zijn toeleveranciers voor beproeving en keuring voor
zaken en aan COLT of haar gemachtigde alle hulpmiddelen,

gegevens en werkkrachten ter beschikking stellen, die voor
de beproeving en keuring nodig zijn.
5. Alle op de beproeving en keuring in de fabriek of het
magazijn van leverancier of zijn toeleveranciers vallende
kosten zijn voor rekening van leverancier, met
uitzondering van de kosten van het door COLT met de
beproeving en keuring belaste personeel en/of die van
door haar gemachtigde(n).
6. Leverancier is gehouden beproefde en goedgekeurde
zaken uitdrukkelijk te waarmerken, als zijnde voor COLT
bestemd.
7. Indien bij beproeving en keuring in de fabriek of het
magazijn van leverancier of zijn toeleverancier blijkt, dat de
zaken geheel dan wel gedeeltelijk niet aan de gestelde of in
redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal COLT leverancier
dienovereenkomstig berichten. Leverancier is vervolgens
verplicht, zo nodig in overleg met COLT, de nodige
verbeteringen aan te brengen, waarna een hernieuwde
beproeving en keuring zal plaatsvinden. Ingeval van
herkeuring zijn alle kosten, waaronder de kosten van met
de beproeving en keuring belast personeel van COLT of
haar gemachtigde(n), voor rekening van leverancier.
8. Leverancier dient de uitvoering van de overeenkomst en
zijn documentatie, administratie en andere dergelijke zaken
zodanig in te richten, middels een certificering volgens of
gelijkwaardig aan een relevante NEN-ISO-9000 norm,
zodat COLT en/of een door haar eventueel ingeschakelde
derde in ieder geval in voldoende mate de uitvoering van
de inkoopopdracht en de naleving van de voorwaarden van
de overeenkomst kan controleren.
9. In verband met het vorenstaande heeft COLT het recht
om een controle c.q. inspectie op het fabricageproces van
leverancier (FPC) uit te (doen) voeren. Leverancier zal
hieraan om niet alle van hem verzochte medewerking
verlenen.
Artikel 16 Verpakking en verzending
1. De zaken moeten op zodanige wijze verpakt, verladen
en beveiligd worden, dat zij het adres van aflevering in
goede staat kunnen bereiken.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen
worden de voornoemde zaken vervoerd voor rekening en
risico van leverancier. Breuken en beschadigingen ontstaan
bij het laden, tijdens het transport en bij het lossen zijn
voor rekening van leverancier.
Artikel 17 Prijs en leveringsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
geldt de opdrachtsom voor levering franco op de plaats of
plaatsen en op de wijze als overeengekomen, inclusief de
kosten voor deugdelijke verpakking –inclusief afvoer,
verwerking en eventuele statiegeldkosten –,
transportverzekering, lossen, doch exclusief
omzetbelasting (levering DDP conform Incoterms 2010).
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Algemene inkoopvoorwaarden
Artikel 18 (Af)Levering
1. De eigendom en het risico van de te leveren zaken gaan
onvoorwaardelijk over op COLT op het moment, waarop
de zaken door COLT op de overeengekomen plaats en
wijze in ontvangst zijn genomen, onverminderd enig recht
van afkeuring van COLT. Leverancier zal zich de eigendom
van een of meerdere te leveren zaken niet (kunnen)
voorbehouden en zal COLT ter zake vrijwaren voor
eventuele rechten van derden op die zaken.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen tijdstip van
levering heeft COLT het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
Ingeval van ontbinding zal de af- c.q. verrekening van alsdan
reeds geleverde zaken plaatsvinden op basis van hetgeen
reeds ter uitvoering is aanvaard en eventueel met
verrekening van hetgeen COLT volgens de wet toekomt
als schadevergoeding op grond van toerekenbare
tekortkoming van de zijde van leverancier.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal
(af)levering c.q. ontvangst van de te leveren zaken immer
tijdens normale kantooruren plaatsvinden.
Artikel 19 Afkeuring
1. Indien geen beproeving of keuring van de zaken in de
fabriek of het magazijn van leverancier of zijn
toeleverancier(s) heeft plaatsgevonden en binnen 60
werkdagen na ontvangst, verwerking dan wel
inbedrijfstelling, welke van deze momenten zich in de tijd
bezien als laatste voordoet, blijkt dat de zaken niet aan de
overeengekomen, gestelde of in redelijkheid te stellen
eisen voldoen, zal COLT schriftelijk bericht van afkeuring
geven aan leverancier. COLT heeft dan het recht hetzij om
leverancier alsnog in gelegenheid te stellen tot levering
conform de overeengekomen specificaties over te gaan,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. De eigendom en het risico van afgekeurde zaken gaan
(terug) over naar leverancier op het moment van
verzending van het schriftelijk bericht van afkeuring aan
leverancier.
Artikel 20 Toerekenbare tekortkoming
Het hiervoor bepaalde onverkort het recht van COLT op
vergoeding van kosten, schaden en interesten, door haar
gemaakt, geleden dan wel gederfd als gevolg van het –
anders dan door overmacht - niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen van de overeenkomst door
leverancier, ook wanneer c.q. in het geval dit tekortkomen
zich eerst na het verstrijken van de in artikel 19 bedoelde
termijn blijkt c.q. zich openbaart. Indien COLT door het in
gebreke zijn c.q. blijven van leverancier, genoodzaakt is de
zaken elders tegen hogere prijs te kopen, dan zullen de
daardoor voor COLT ontstane meerkosten door
leverancier aan COLT worden vergoed.
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