Inkoopvoorwaarden Tomingroep B.V.

Inkoopvoorwaarden van:
Tomingroep B.V.
Franciscusweg 12
1216 SK HILVERSUM
Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem, en Flevoland: 32032606

Artikel 1:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Toepasselijkheid, definities

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, opdrachten en overeenkomsten
met betrekking tot de inkoop van zaken, diensten en/of werkzaamheden door Tomingroep B.V., gevestigd
te Hilversum, hierna te noemen “Tomingroep”.
De wederpartij van Tomingroep zal in het navolgende worden aangeduid als “de leverancier”.
De leverancier en Tomingroep zullen in het navolgende gezamenlijk worden aangeduid als “partijen”.
Onder “de overeenkomst” wordt in deze inkoopvoorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen partijen
op basis waarvan Tomingroep zaken of diensten van de leverancier afneemt.
Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze
van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Bepalingen die afwijken van deze inkoopvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen
gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze inkoopvoorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Indien Tomingroep op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn
overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Tomingroep op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen.
De leverancier kan zich niet beroepen op het feit dat deze inkoopvoorwaarden niet ter hand gesteld zijn
indien Tomingroep deze inkoopvoorwaarden al meerdere keren aan de leverancier ter hand gesteld heeft
en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2:

Aanbiedingen, offertes

1. Aanbiedingen en offertes van de leverancier dienen duidelijk melding te maken van de voor deze
aanbieding c.q. offerte geldende specificaties, aantallen, hoeveelheden, leveringstermijnen en prijzen.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, worden aanbiedingen en
offertes geacht gedurende minimaal 1 (één) maand na dagtekening van de aanbieding of offerte bindend
te zijn.
3. Ingeval Tomingroep direct een order of bestelling plaatst bij de leverancier en de leverancier deze order of
bestelling accepteert c.q. aan Tomingroep heeft bevestigd, heeft Tomingroep te allen tijde het recht deze
order of bestelling nog binnen 1 (één) werkdag na ontvangst van de acceptatie c.q. bevestiging te
herroepen.

Artikel 3:

Prijzen

1. Alle door de leverancier gehanteerde c.q. geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten,
zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - kosten van verpakkingen c.q. emballage, transportkosten,
verzendkosten en administratiekosten.
2. Prijzen zijn vast, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of de overeenkomst
de omstandigheden vermeldt die tot een prijswijziging kunnen leiden evenals de wijze waarop deze
prijswijziging vervolgens zal worden doorgevoerd.
3. Ingeval de leverancier gewoonlijk gebruik maakt van kortingen bij directe betaling, bulkafname e.d. zullen
deze kortingen te allen tijde ook gelden voor Tominggroep, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
Artikel 4:

Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tomingroep van de leverancier een schriftelijke
bevestiging heeft ontvangen van een door haar geplaatste inkooporder c.q. op het moment dat
Tomingroep een aanbieding of offerte van de leverancier schriftelijk heeft bevestigd middels een
inkooporder.
2. Ingeval er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit deze inkoopvoorwaarden en een
bepaling uit de overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.
3. Mondelinge afspraken binden Tomingroep eerst, nadat zij deze uitdrukkelijk schriftelijk aan de leverancier
heeft bevestigd.
Artikel 5:

Wijzigingen en annulering

1. Totdat de (op)levering heeft plaatsgevonden is Tomingroep bevoegd in overleg met de leverancier de
inhoud of omvang van haar inkooporder te wijzigen.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde wijzigingen evenals overige wijzigingen in of aanvullingen op de
overeenkomst of deze inkoopvoorwaarden zullen eerst van kracht zijn als deze uitdrukkelijk schriftelijk
tussen Tomingroep en de leverancier zijn overeengekomen.
3. Ingeval een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor een overeengekomen vaste
prijs of de overeengekomen (op)levertermijnen, dient de leverancier Tomingroep binnen 5 werkdagen na
de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen van deze gevolgen. Indien
deze gevolgen naar het oordeel van Tomingroep onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
4. Ingeval partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een prijswijziging of wijziging van de
overeengekomen (op)levertermijnen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Tomingroep gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de leverancier te
ontbinden, zonder dat hieraan voor Tomingroep enige kosten zijn verbonden of Tomingroep gehouden is
tot vergoeding van door de leverancier geleden schade.
5. De leverancier dient wijzigingen in zijn assortiment die van invloed zijn of kunnen zijn op de tussen
partijen overeengekomen leveringen onmiddellijk aan Tomingroep te melden, gevolgd door een schriftelijk
bevestiging hiervan aan Tomingroep.
6. Indien een door Tomingroep bestelde zaak, waarvan door de leverancier niet werd gemeld dat deze uit
het assortiment is genomen, niet door de leverancier geleverd kan worden en de leverancier alleen een
duurder alternatief kan aanbieden, heeft Tomingroep recht op levering van deze duurdere zaak voor de
prijs van de oorspronkelijk door Tomingroep bestelde zaak.
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7. Onverminderd hetgeen overigens in deze inkoopvoorwaarden is geregeld en tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft Tomingroep te allen tijde het recht een door haar
geplaatste order c.q. bestelling te annuleren tot het tijdstip van levering, tegen vergoeding van de door de
leverancier aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van 5% van de factuurwaarde van de order
c.q. bestelling.
Artikel 6:

Overdracht rechten en verplichtingen

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de leverancier niet gerechtigd tot
overdracht van zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring hiertoe van Tomingroep, is het de leverancier verboden de
overeengekomen leveringen, diensten en/of werkzaamheden al dan niet gedeeltelijk door een derde te
laten uitvoeren.
3. Ingeval partijen zijn overeengekomen dat de leverancier de overeengekomen leveringen, diensten en/of
werkzaamheden al dan niet gedeeltelijk door een derde zal laten uitvoeren, is de leverancier gehouden op
eerste verzoek van Tomingroep aan Tominggroep mede te delen welke zekerheden zijn gesteld voor de
afdracht van BTW, loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
4. Ingeval partijen zijn overeengekomen dat de leverancier de overeengekomen leveringen, diensten en/of
werkzaamheden al dan niet gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren blijft de leverancier te allen
tijde verantwoordelijk voor de door hem uitbestede leveringen, diensten en/of werkzaamheden.
Artikel 7:

Levering, (op)leveringstermijnen

1. Tomingroep kan in een order (op)leveringstermijnen opnemen. De leverancier dient zich aan de gestelde
leveringstermijnen te conformeren, dan wel aan te geven hieraan niet te kunnen voldoen onder opgaaf
van een voor de leverancier haalbare (op)leveringstermijn.
2. Indien leverancier zich niet conformeert aan de door Tomingroep gestelde leveringstermijnen en de door
de leverancier al dan niet opgegeven leveringstermijn voor Tomingroep onacceptabel is, heeft
Tomingroep het recht de order c.q. de bestelling zonder verdere consequenties te herroepen.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de overeengekomen
(op)leveringstermijnen voor Tomingroep van wezenlijk belang en hebben deze termijnen derhalve te
gelden als fatale termijnen. Bij overschrijding van de overeengekomen (op)leveringstermijnen is de
leverancier zonder nadere ingebrekestelling van de zijde van Tomingroep per direct in verzuim en heeft
Tomingroep het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke
verklaring aan de leverancier te ontbinden en reeds door Tomingroep ontvangen zaken voor rekening en
risico van de leverancier aan hem te retourneren, voor zover deze zaken voor Tomingroep geen
zelfstandige waarde hebben.
4. De leverancier dient een dreigende overschrijding van de (op)leveringstermijnen direct schriftelijk aan
Tomingroep te melden onder vermelding van de verwachte vertraging.
5. Verzending en transport van de door Tomingroep bestelde zaken geschiedt voor rekening en risico van de
leverancier. De leverancier is aansprakelijk voor iedere schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met, voortvloeit uit of ontstaat tijdens de verzending c.q. het transport van deze zaken, ongeacht of
het schade aan de zaken zelf betreft of overige in verband met de verzending c.q. het transport door
Tomingroep geleden schade.
6. De zaken moeten behoorlijk verpakt en beveiligd worden, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in
goede staat bereiken.
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7. Bestelde zaken dienen per ordernummer gebundeld en/of verpakt te worden en voorzien te zijn van een
label waarop het betreffende ordernummer van Tomingroep wordt vermeld.
8. De leverancier is gehouden bij de levering alle bij de bestelde zaken behorende documentatie, zoals
garantiebewijzen, gebruiksvoorschriften e.d. aan Tominggroep ter beschikking te stellen. Tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Tomingroep vrij in het gebruik van deze
documentatie, waaronder het vermenigvuldigen van deze documentatie voor gebruik binnen haar
onderneming.
9. Onder levering van de zaken wordt in het kader van deze inkoopvoorwaarden verstaan: het moment
waarop de bestelde zaken de locatie van Tomingroep c.q. de door Tomingroep aangewezen locatie
hebben bereikt.
Artikel 8:

Opslag bestelde zaken

1. Indien Tomingroep - om welke reden dan ook - niet in staat is de bestelde zaken op het overeengekomen
tijdstip in ontvangst te nemen, zal de leverancier deze zaken op verzoek van Tomingroep opslaan of in
bewaring nemen.
2. Totdat de zaken alsnog aan Tomingroep kunnen worden geleverd zal de leverancier de zaken deugdelijk
verpakt, afgescheiden van overige zaken en als herkenbare order van Tomingroep gedurende een door
Tominggroep gestelde redelijke termijn opslaan op een zodanige wijze dat deze zaken niet in kwaliteit
achteruit gaan. De leverancier dient er hierbij voor te zorgen dat deze zaken voldoende beveiligd en
verzekerd zijn. en alle maatregelen treffen om te voorkomen dat deze in kwaliteit achteruitgaan, totdat
deze zaken alsnog aan Tomingroep geleverd kunnen worden.
Artikel 9:

Voortgang, uitvoering werkzaamheden c.q. diensten

1. De uitvoering van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten dient
zodanig te zijn, dat de (op)levering hiervan binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
Deze uitvoering geschiedt binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd.
2. De leverancier dient bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde weten regelgeving, voor zover deze tijdens de uitvoering van de overeenkomst gelden. De leverancier dient
zijn verplichtingen conform deze wet- en regelgeving uit te voeren. De aan de naleving van deze
voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de leverancier, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Ingeval de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening plaatsvindt op locatie van Tomingroep,
dient de leverancier zich te allen tijde te houden aan de op deze locatie geldende bedrijfsvoorschriften en
reglementen inzake veiligheid, gezondheid en milieuhuis- en veiligheidsregels. Tomingroep zal de
leverancier voor aanvang van de werkzaamheden c.q. dienstverlening op de hoogte stellen van
voornoemde voorschriften en reglementen.
4. Ingeval de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening plaatsvindt op locatie van Tomingroep,
dient de leverancier deze werkzaamheden en/of dienstverlening op zodanige wijze uit te voeren dat
Tomingroep c.q. de op deze locatie aanwezige personen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
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Artikel 10:

Kwaliteit, conformiteit

De door de leverancier te leveren zaken en/of (het resultaat van de) diensten c.q. (het resultaat van) de door
de leverancier te verrichten werkzaamheden dienen c.q. dient:
a. in overeenstemming te zijn met de in de aanbieding, offerte, order of bestelling omschreven
hoeveelheden, kwaliteit, capaciteiten e.d. en de bij de aanbieding aanbieding, offerte, order of bestelling
opgegeven specificaties of bijzonderheden;
b. vrij te zijn van gebreken, constructie- of materiaalfouten;
c. in alle opzichten gelijk te zijn aan door de leverancier verstrekte of getoonde c.q. door Tomingroep
verstrekte, getoonde of voorgeschreven monsters, modellen, voorbeelden e.d.;
d. geschikt te zijn voor het door Tomingroep aan de leverancier kenbaar gemaakte doel c.q. beoogde
gebruik.
Artikel 11:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Keuring, klachten

Tomingroep is te allen tijde gerechtigd de door de leverancier te leveren zaken c.q. het resultaat van de
door de leverancier te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden zowel tijdens als na uitvoering
van de overeenkomst te (doen) keuren. Hiertoe zal de leverancier Tomingroep op eerste verzoek toegang
verschaffen tot de locatie van productie, bewerking of opslag of anderszins kosteloos zijn medewerking
verlenen aan een dergelijke keuring.
Ingeval de in lid 1 van dit artikel bedoelde keuring door toedoen van de leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of een keuring door toedoen van de leverancier moet worden
herhaald, zijn de hieruit voortvloeiende kosten c.q. de hierdoor door Tomingroep geleden schade voor
rekening van de leverancier.
Tenzij Tomingroep aan de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn mededeelt, zal
Tomingroep binnen 10 werkdagen na levering de ontvangen zaken (al dan niet steeksproefgewijs)
controleren en de geconstateerde zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, onvolkomenheden,
afwijkingen in aantallen, hoeveelheden en kwaliteit binnen deze termijn aan de leverancier melden,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de leverancier. Ingeval Tomingroep binnen de door
haar gestelde termijn c.q. binnen de genoemde termijn van 10 werkdagen geen klachten kenbaar maakt
bij de leverancier, wordt Tomingroep geacht de ontvangen zaken te hebben aanvaard.
Het door Tomingroep aftekenen van vrachtbrieven, pakbonnen e.d. heeft slechts te gelden als bewijs van
ontvangst van de geleverde zaken doch kan nimmer worden gezien als een aanvaarding van deze zaken
in de zin van lid 3 van dit artikel.
Uit de in lid 3 van dit artikel bedoelde controle gebleken gebreken, beschadigingen e.d. geven aan
Tomingroep het recht de gehele partij zaken van dezelfde soort af te keuren. Indien Tomingroep de zaken
afkeurt, heeft zij de volgende keuzemogelijkheden:
a. retournering van de geleverde zaken voor rekening en risico van de leverancier waarbij Tominggroep
gerechtigd is terugbetaling te vorderen van reeds door haar voor deze zaken aan de leverancier
betaalde vergoedingen of waarbij Tomingroep alsnog een deugdelijke nakoming vordert al dan niet in
combinatie met een schadevergoeding;
b. een door Tomingroep voor te stellen prijsvermindering;
c. gehele of gedeeltelijke levering van (vervangende) zaken door derden voor rekening en risico van de
leverancier.
Blijkt uit enige steekproef niet van enig gebrek c.q. onvolkomenheid laat dit onverlet het recht van
Tomingroep nadere controles uit te voeren.
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7. Eventuele latere klachten ten aanzien van de geleverde zaken alsmede klachten ten aanzien van de door
de leverancier verrichte werkzaamheden en/of door de leverancier geleverde diensten zullen door
Tomingroep zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontdekking aan de leverancier
worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de leverancier.
8. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Tomingroep bij geconstateerde klachten
gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten totdat alsnog (op)levering
conform de overeenkomst heeft plaatsgevonden dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 12:

Risico- en eigendomsovergang

1. De eigendom van en het risico voor de bestelde zaken gaat op Tomingroep over nadat deze zaken aan
Tomingroep zijn geleverd en door Tomingroep zijn aanvaard conform artikel 11.3 van deze
inkoopvoorwaarden.
2. Indien Tomingroep in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de leverancier onderdelen,
materialen, hulpstukken, tekeningen, ontwerpen, specificaties, software e.d. ter beschikking stelt, blijven
deze te allen tijde eigendom van Tomingroep en dienen deze onderdelen, materialen etc. op eerste
verzoek van Tomingroep door de leverancier aan Tomingroep te worden geretourneerd.
3. Ingeval Tomingroep aan de leverancier zaken ter reparatie, verwerking of bewerking ter beschikking stelt,
zijn deze zaken vanaf het moment van ontvangst door de leverancier voor risico van de leverancier.
Artikel 13:

Oplevering, goedkeuring werkzaamheden, dienstverlening

1. De leverancier is gehouden aan Tomingroep mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is.
2. Het werk wordt eerst geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het werk na de in lid 1
van dit artikel bedoelde mededeling geheel gebruiksklaar ter beschikking van Tomingroep is gesteld,
Tomingroep het werk heeft gecontroleerd en een door de leverancier ter beschikking gestelde c.q. door
Tomingroep gehanteerde opleverstaat c.q. werkbon uitdrukkelijk ter goedkeuring is ondertekend door
Tomingroep.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, dienen de door
Tomingroep in het kader van haar controle geconstateerde gebreken, onvolkomenheden e.d. binnen een
termijn van 30 dagen na mededeling van Tomingroep door de leverancier te worden hersteld.
Artikel 14:

Facturering en betaling

1. Betaling zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door Tomingroep geschieden, mits de
geleverde zaken door Tomingroep zijn aanvaard c.q. het resultaat van de door de leverancier geleverde
diensten en/of verrichte werkzaamheden door Tomingroep is goedgekeurd.
2. De betaling kan enkel geschieden na ontvangst van een duidelijke en gespecificeerde factuur van de
onderaannemer.
3. De factuur dient in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. het door Tomingroep verstrekte inkoopordernummer;
b. de zaken, werkzaamheden en/of dienstverlening waarop de factuur betrekking heeft;
c. de datum/ data waarop de werkzaamheden en/of dienstverlening hebben c.q. heeft plaatsgevonden;
d. een duidelijke vermelding van het bank- of girorekeningennummer waarop de betaling dient plaats te
vinden.
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4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de factuur ter attentie van de
financiële administratie van Tomingroep te worden verzonden naar het volgende postadres: Postbus 194,
1200 AD HILVERSUM.
5. Ingeval de factuur niet minimaal voldoet aan de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde eisen,
heeft Tomingroep het recht de factuur te weigeren.
6. Tomingroep is te allen tijde gerechtigd over te gaan tot verrekening van het factuurbedrag met
vorderingen die Tomingroep nog op de leverancier of die Tomingroep binnen de factuurtermijn op de
leverancier zal verkrijgen.
Artikel 15:

Garanties

1.

De leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken voldoen aan alle hiervoor geldende wet- en
regelgeving en aan de hiervoor gebruikelijke c.q. de hiervoor tussen partijen overeengekomen
specificaties, kwaliteitseisen e.d.. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere garantietermijn zijn
overeengekomen, garandeert de leverancier dat de zaken gedurende een termijn van minimaal 12
maanden na levering vrij zijn van gebreken, onvolkomenheden materiaalfouten e.d..
2. De leverancier garandeert de goede, deugdelijke uitvoering van de door hem te leveren diensten c.q.
door hem te verrichten werkzaamheden. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere garantietermijn
zijn overeengekomen, staat de leverancier er gedurende een termijn van minimaal 12 maanden voor in
dat het resultaat van de door hem verrichte werkzaamheden c.q. van de door hem geleverde diensten
voldoet aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving en aan de hiervoor gebruikelijke c.q. de hiervoor
tussen partijen overeengekomen specificaties, kwaliteitseisen e.d..
3. Onverminderd het recht op vergoeding van alle door Tomingroep geleden schade, heeft Tomingroep recht
op kosteloos herstel c.q. kosteloze vervanging van de geleverde zaken c.q. heeft Tomingroep recht op het
alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden c.q. dienstverlening zonder dat hieraan voor
Tomingroep kosten verbonden zijn, ingeval de geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte
werkzaamheden en/of geleverde diensten binnen de garantieperiode gebreken vertonen c.q. niet langer
voldoen c.q. voldoet aan de hiervoor omschreven eisen.
Artikel 16:

Aansprakelijkheid leverancier, schadevergoeding

1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Tomingroep en/of derden wordt geleden als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst.
2. Leverancier vrijwaart Tomingroep voor aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken van
werknemers van Tomingroep, die voortkomen uit c.q. verband houden met een toerekenbare tekortkoming
van de leverancier.
3. De leverancier is gehouden zich middels een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid genoegzaam te
verzekeren voor de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid. Op verzoek van Tomingroep dient de
leverancier aan Tomingroep een kopie van haar verzekeringspolis te verstrekken.
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Artikel 17:

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een overmachtsituatie.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van Tomingroep of de leverancier.
3. Ingeval er sprake is van een overmachtsituatie zullen partijen de andere partij hierover zo spoedig
mogelijk - doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de overmachtsituatie - schriftelijk op de
hoogte stellen onder vermelding van de omstandigheden die tot de overmachtsituatie hebben geleid.
4. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van één der partijen, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de nakoming van zijn of haar verplichtingen gedurende de
overmachtsituatie op te schorten.
5. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Tomingroep zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, personeelstekorten, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze
e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, uitval van elektriciteit
e.d..
Artikel 18:

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Tomingroep aan de leverancier verstrekte onderdelen,
materialen, hulpstukken, tekeningen, ontwerpen, specificaties, software e.d. blijven te allen tijde berusten
bij Tomingroep c.q. bij de rechthebbende.
2. De leverancier staat voor het vrije en ongestoorde gebruik door Tomingroep van de door de leverancier
geleverde zaken, documentatie etc.. c.q. van het resultaat van de door de leverancier verrichten
werkzaamheden en/of geleverde diensten. De leverancier vrijwaart Tomingroep voor aanspraken van
derden die voortvloeien uit eventuele intellectuele eigendomsrechten van deze derden op de geleverde
zaken c.q. het resultaat van de door de leverancier verrichte werkzaamheden en/of de geleverde
diensten.
3. De intellectuele eigendomsrechten van alle door de leverancier in opdracht van Tomingroep vervaardigde
zaken berusten bij Tomingroep.
Artikel 19:

Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het
sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de andere partij hebben verkregen en waarvan zij weten
dan wel redelijkerwijs hadden kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak
gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen
op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. De leverancier is in ieder geval gehouden het bestaan van, de aard en inhoud van de overeenkomst
evenals alle (overige) bedrijfsinformatie van Tomingroep geheim te houden. Het is de leverancier
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verboden deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tomingroep openbaar te
maken of anderszins buiten de context en conform het doel van de tussen partijen gesloten overeenkomst
te gebruiken.
4. De leverancier staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als
bedoeld in dit artikel zullen houden.
5. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht zoals neergelegd in dit artikel is de leverancier aan
Tomingroep na een daartoe bestemde ingebrekestelling van Tomingroep per overtreding een direct
opeisbare boete ad € 5.000,00 verschuldigd. Een en ander geldt onverminderd het recht van Tomingroep
op vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade, voor zover deze schade het boetebedrag
overschrijdt.
Artikel 20:

Ontbinding, tekortkoming

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, is Tomingroep gerechtigd de
overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist
middels een schriftelijke verklaring aan de leverancier te ontbinden, op het tijdstip waarop de leverancier:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest;
f. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. Het onder sub a tot en met 2 van lid 1 bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze inkoopvoorwaarden is de leverancier aan
Tomingroep na daartoe in gebreke te zijn gesteld een direct opeisbare boete verschuldigd van 50% van
het door Tomingroep in verband met de levering aan de leverancier te betalen bedrag, onverminderd het
recht van Tomingroep op vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade ingeval deze
schade hoger is dan het hiervoor bedoelde boetebedrag.
Artikel 21:
1.

2.

3.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de tussen Tomingroep en de leverancier gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De eventuele toepasselijkheid van bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden
uitdrukkelijk uitgesloten. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar
Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Tomingroep
de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar
Tomingroep is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een leverancier die
gevestigd is buiten Nederland, is Tomingroep gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit
artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de
staat waar de leverancier gevestigd is.
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