Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities:
“WeBuyApples" WeBuyApples C.V., gevestigd te Amsterdam;
"Leverancier" Iedere partij die met WeBuyApples een Overeenkomst
aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij die aan WeBuyApples zaken
en/of diensten levert of heeft geleverd;
"Overeenkomst" Iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen
WeBuyApples en de Leverancier in verband met de inkoop van zaken en/of
diensten door WeBuyApples van de Leverancier, alsmede alle overige door
WeBuyApples aan de Leverancier verstrekte opdrachten;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
offerteaanvragen, aanbiedingen, bestellingen en opdrachten van
WeBuyApples, en op elke Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen
tussen WeBuyApples en de Leverancier.
2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene
inkoopvoorwaarden alsmede algemene voorwaarden van een
Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en toepassing
daarvan, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Wanneer de inhoud van een Overeenkomst afwijkt van de inhoud van
deze algemene inkoopvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de
Overeenkomst voorrang.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1.

Eerste offertes en aanbiedingen aan de Leverancier dienen te worden
gezien als een niet-bindend aanbod op basis van de staat van de
producten als omschreven door de Leverancier.
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2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten door
WeBuyApples zal WeBuyApples een bindend aanbod doen door middel
van een email of andersoortige schriftelijke wijze, dan wel het nietbindend aanbod gestand doen en als bindend aanbod aanmerken.
3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een aanvaarding
door Leverancier van een bindend aanbod van WeBuyApples door
middel van een email of andersoortige schriftelijke bevestiging.
4. Mondelinge bestellingen en opdrachten binden WeBuyApples niet,
tenzij WeBuyApples deze schriftelijk bevestigt.
5. Een aanvaarding van of betaling voor door de Leverancier geleverde
zaken of diensten geldt niet als aanvaarding van de afwijking.
6. WeBuyApples behoudt zich het recht voor om de niet-bindend aanbod
te wijzigen, waaronder de aantallen, eigenschappen, eisen en
specificaties van de ingekochte zaken en diensten. Bij de inkoop van
zaken kan de
7. WeBuyApples behoudt zich het recht voor om haar niet-bindend aanbod
of bindend aanbod te herroepen wanneer de Leverancier deze niet
binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd.
8. Indien Leverancier niet akkoord gaat met het bindende aanbod van
WeBuyApples zijn alle kosten gemoeid met het opstellen van het
aanbod, almede de transportkosten, voor rekening van de Leverancier.
Daarnaast is Leverancier verantwoordelijk voor het ophalen van de
producten.

Artikel 4 – Prijzen
1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn
overeengekomen prijzen inclusief alle kosten en exclusief alle
belastingen.
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2. De prijs per product zal afhankelijk zijn van de kwalificatie van het
betreffende product, zijnde klasse A, B, C, D of E. Het niet-bindende
aanbod zal gebaseerd zijn op representaties van de Leverancier.
WeBuyApples zal bij het doen van het bindende aanbod de producten
hebben gecontroleerd en gekwalificeerd. Hierbij gebruikt WeBuyApples
de termsheet ‘Quality Control’, zoals gepubliceerd op de website van
WeBuyApples (www.webuyapples.nl).

Artikel 5 – Facturering en Betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering
maandelijks plaats. WeBuyApples heeft het recht om facturen die niet
voldoen aan de wettelijke vereisten onbetaald te laten. Facturen dienen
te worden verzonden aan finance@WeBuyApples.nl.
2. WeBuyApples zal betalen binnen 10 werkdagen na acceptatie van het
bindende aanbod én ontvangst van de correcte factuur, inclusief alle
bijbehorende documentatie.
3. WeBuyApples is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens de
Leverancier te verrekenen met haar opeisbare schulden aan de
Leverancier.

Artikel 7 – Verpakking en verzending
1.

Artikel 8 – Keuringen
1.

1.

Artikel 6 – Levering
1.

Zaken gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon
namens WeBuyApples voor ontvangst van de zaken heeft getekend.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet
bevoegd om deelleveringen te doen.
3. De Leverancier zal WeBuyApples direct waarschuwen indien de
Leverancier een overschrijding van de overeengekomen levertermijn
verwacht.
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De Leverancier zal ingekochte zaken voor zijn rekening verpakken en
verzenden conform toepasselijke regelgeving. De Leverancier is
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste
verpakking. Leverancier is verantwoordelijk voor het afsluiten van een
verzekering voor schade ontstaan bij of gedurende het transport.

WeBuyApples is bevoegd om ingekochte zaken zowel vóór als bij de
levering te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft
aangewezen. De Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke
medewerking te verlenen. De Leverancier kan aan de resultaten van een
keuring geen rechten ontlenen. Alle kosten die verband houden met
keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier,
behalve de kosten van de door WeBuyApples aangewezen
keuringsfunctionarissen.

Artikel 9 – Eigendom en risico
1.

De eigendom en het risico van de ingekochte zaken gaat over op
WeBuyApples op het moment van acceptatie van het bindende aanbod,
indien en voor zover levering dan reeds heeft plaatsgevonden.
2. Zaken die WeBuyApples ten behoeve van de Overeenkomst aan de
Leverancier ter beschikking stelt en zaken die de Leverancier ten
behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn de eigendom van
WeBuyApples en worden door de Leverancier duidelijk als zodanig
gekenmerkt voor WeBuyApples gehouden.
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Artikel 10 – Garantie
1.

De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en diensten
beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste
dat:
a. de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de zaken of
diensten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de
Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke
verwachtingen van WeBuyApples;
b. de zaken van de beschreven kwaliteit zijn en vrij van gebreken en
rechten van derden;
c. de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens
de Overeenkomst zijn bestemd;

d. de zaken of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en
de gebruikelijke normen en standaarden;
2. Indien het geleverde - ongeacht de resultaten van voorafgaande
keuringen - niet blijkt te voldoen aan de Overeenkomst, zal Leverancier
de zaken en/of diensten voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter
keuze van WeBuyApples binnen een dan te bepalen redelijke termijn
terugnemen en zal de Overeenkomst worden ontbonden
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze algemene
inkoopvoorwaarden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1.

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die WeBuyApples lijdt als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van
de Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de
Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
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2. De Leverancier vrijwaart WeBuyApples tegen alle aanspraken van derden
in verband met de Overeenkomst.
3. De Leverancier zal zorg dragen om zich tegen de aansprakelijkheid als
bedoeld in dit artikel 11 en overigens tegen alle op normale voorwaarden
verzekerbare risico's van zijn bedrijfsvoering voldoende verzekeren en
verzekerd houden, op eigen risico en naar eigen inzicht.
4. WeBuyApples is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de
zijde van de Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van
WeBuyApples.

Artikel 12 - Geheimhouding en informatieplicht
1.

Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met
betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de
(uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke
informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle door WeBuyApples in
het kader van een niet-bindend aanbod of een bindend aanbod
genoemde inkoopprijzen en andere informatie die als vertrouwelijk is
aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet
worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/
of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. Deze
geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die algemeen bekend
is of wordt zonder dat dit de ontvangende partij te verwijten is.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WeBuyApples is het
de Leverancier niet toegestaan de naam WeBuyApples in advertenties
en andere commerciële uitingen te gebruiken.
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3. In het geval de Leverancier de geheimhoudingsverplichting van artikel
12.1 schendt, verbeurt hij aan WeBuyApples per direct een opeisbare
boete van € 50.000,- en dit onverminderd het recht van WeBuyApples
om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de Leverancier te
verhalen.

Artikel 13 - Overmacht
1.

Indien één van de partijen gedurende een periode van 30 dagen ten
gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet kan nakomen of zodra redelijkerwijs vast is komen te
staan dat de overmacht periode minimaal 30 dagen zal aanhouden,
heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend
schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 14 - Overdracht van rechten en verplichtingen;
Uitbesteding
1.

Partijen zullen de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan niet
aan derden uitbesteden en hun rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 15 - Opschorting; Ontbinding; Beëindiging
1.

Onverminderd het beschrevene in artikel 4.4, en onverminderd het recht
schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot
schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de
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Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling
buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat):
a. de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een van haar
verplichtingen volgens de Overeenkomst;
b. beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
e. de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn
crediteuren treft;
f. de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst;
g. de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd, verkocht of
opgeheven; of
h. de wederpartij de reputatie van de andere partij negatief beïnvloedt.
2. In geval van ontbinding verschuift het risico van reeds geleverde zaken
naar de Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de
Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De Leverancier zal
hetgeen reeds door WeBuyApples is betaald ter zake van de ontbonden
Overeenkomst onmiddellijk restitueren.

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen
1.

De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of
deze algemene inkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige
bepalingen van de Overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden
onverlet laten.
2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of
deze algemene inkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen
van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden
onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die
gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Pagina 4

Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 17 – Overige bepalingen
1.

Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder maar niet uitsluitend wet- en regelgeving met betrekking tot
privacy, mededinging, exportcontrole en anti-corruptie.
2. De Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten,
verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk
belasten. De Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor
tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die
voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving
van de daarin gestelde voorwaarden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht, Geschillen
1.

De rechtsbetrekkingen tussen WeBuyApples en de Leverancier worden
beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense
Koopverdrag (CISG).
2. De bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting
bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen WeBuyApples en de
Leverancier.

WeBuyApples C.V. - Algemene inkoopvoorwaarde 2020

Pagina 5

