Gedeponeerd bij KvK Zuid Limburg op 18 oktober 2000
Ondernummer 14061933

Inkoopvoorwaarden Musketeer Metal Trade BV/ MMT
1) Toepasbaarheid:
Voor onze bestellingen en inkoopcontracten gelden uitsluitend de navolgende
inkoopvoorwaarden. Hiervan afwijkende voorwaarden van de kant van de verkoper/
leverancier zijn voor ons allen dan bindend, wanneer deze door ons schriftelijk erkend of
bevestigd worden;
2) bestellingen:
Onze bestellingen gebeuren schriftelijk, mondeling of telefonisch. Bij mondelinge of
telefonische bestellingen/ inkopen gelden uitsluitend de inkoopvoorwaarden welke betrekking
hebben op de schriftelijke inkoopbevestiging die onmiddellijk zal volgen op de geplaatste
bestelling/inkoop. De inhoud van onze schriftelijke inkoop bevestiging geldt alleen dan als
geaccepteerd, wanneer de verkoper niet binnen een week vanaf de datum van de
schriftelijke bevestiging bij ons omgaand schriftelijk bezwaar aantekent. Een verkoop
bevestiging door de leverancier met de daarop vermelde leverantie voorwaarden
ontkrachten geenszins onze inkoopvoorwaarden;
3)verpakking en transport:
Behoudens anders luidend beding zijn alle kosten van verpakking, lossen en laden,
transportkosten, evenals alle rechten en belastingen van allerlei aard en alle andere
mogelijke kosten, zelfs onvoorziene, welke en perfecte leveringwaarborgen, ten laste van de
verkoper/leverancier. Een verplichting tot (kosteloze) overname van de verpakking bestaat
voor ons geenszins. Tegen acceptatie van de kosten kan de verpakking kosteloos aan de
verkoper teruggestuurd worden, waarbij MMT noch voor beschadiging noch voor het risico
van het retourtransport van het verpakkingsmateriaal aansprakelijk worden gesteld. De
goederen worden verstuurd, onafhankelijk van de contractueel overeen gekomen
prijsbepaling, op risico van de verkoper/leverancier. Alle ontstane schade en gebreken of
gewichtsverliezen komen tengevolge ten laste van de verkoper/leverancier. De verpakking
dient specifiek ten behoeve van de veiligheid en het milieu te voldoen aan de Europese en
Nederlandse normen, reglementen en voorschriften geldend voor de materie. De goederen
dienen vergezeld te zijn van een uitvoerige verzendingsnota, met vermelding van
hoeveelheid en kwaliteit, het nummer van de bestelling van MMT, alsmede de documenten
welke door de Europese Unie en of de Nederlandse Overheid aangaande de materie geëist
worden;
4)Leveringstermijn:
De door partijen overeengekomen leveringstermijn is bindend. Indien door ons een exacte
leveringstermijn is aan gegeven dan is het ons toegestaan, schadevergoeding te eisen
tengevolge van vertraagde levering van een deel of van het geheel van de contractueel
overeengekomen inkoop of tengevolge van het geheel niet ten uitvoer brengen van de
levering danwel het contract als ontbonden te verklaren, wanner de verkoper de
leveringstermijn overschrijdt danwel dreigt te overschrijden en welk met het recht op
schadevergoeding eisen tengevolge hiervan. In geval van overmacht, welke van de koper/
leverancier in goed vertrouwen wordt aangenomen doch waarbij de verkoper/leverancier wel
hiervan melding dient te maken middels een aangetekend schrijven binnen 3 dagen na het
voorval, hebben wij het recht om ons ofwel van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk terug
te trekken ofwel de levering op een door ons later nader aan te duiden tijdstip te eisen,
zonder dat de verkoper/leverancier vanwege terugtrekking of vanwege later
leveringsverlangen van ons aanspraak kan maken op voorwaarden welke de voorwaarden
die in het onderhavige contract zijn opgenomen te bovengaan. Schadevergoeding geëist
door MMT verleent MMT het recht tot opschorting van betaling ten belope van dat
schadebedrag op alle bedragen welke MMT, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is aan
de verkoper/leverancier totdat de rechter daarover heeft geoordeeld of partijen daaromtrent
schriftelijk overeengekomen zijn;
5)Kwaliteit en kwantiteit:
De verkoper/leverancier waarborgt dat de geleverde goederen volledig overeenkomen met
de bepalingen van de inkoopbevestiging van MMT en de daarin vermelde specificaties; Een
van de doorslaggevende elementen van onze bestelling is gelegen in de bijzondere

hoedanigheid van de specialisatie van de verkoper/leverancier; Waarschuwingsplichten aan
de zijde van de verkoper/leverancier dienen schriftelijk uitgebracht te worden. De
samenstelling van het geleverde materiaal dient absoluut vrij te zijn van milieuschadelijke
stoffen, anders da in de bestelling opgenomen specificaties, en van explosieve stoffen en
(onder)delen. Ieder fout of defect te wijten aan niet-naleving van de instructies of
voorwaarden van MMT of omwille van elke andere redenen welke zich manifesteren binnen
90 dagen nadat het geleverde materiaal voor het eerst in gebruik werd genomen, moet
onmiddellijk kosteloos door de verkoper/leverancier hersteld worden. Iedere levering die niet
conform is aan de voorwaarden en specificaties van de bestelling kan geweigerd worden. De
verkoper/leverancier is verplicht op zijn kosten de geweigerde of te veel geleverde goederen
terug te nemen, zelfs wanneer deze al in het magazijn van de tussenopslag of van de
eindbestemming zouden zijn op geslagen. Wij behouden ons het recht voor een bijkomende
vergoeding te eisen voor welke schade dan ook, opgelopen door iedere fout of defect
waarvan sprake is in art. 4. de kosten van onderzoek, evenals eventueel die welke voorzien
zijn in de bestelling, zijn ten laste van de verkoper/leverancier. Het feit dat de goederen
aanvaard werden na de inspectie, ontslaat de leverancier niet van zijn waarborg/verplichting.
Verder behoort ook het onachtzaam handelen van de verkoper/leverancier tot diens
verantwoordelijkheid en blijft de leverancier deswege aansprakelijk voor iedere schade en
tekortkoming. Het op de plaats overeengekomen bestemming geregistreerde ingangsgewicht
is bepalend voor betaling;
6) Inspectie:
Indien gewenst, zal de verkoper/leverancier MMT een redelijke termijn op voorhand
berichten dat de goederen klaar zijn voor verzending, zodat deze kunnen worden
geïnspecteerd, eventueel door een erkende instelling. De verkoper/leveranciermoet de
nodige medewerking tot inspectie verlenen. MMT is gerechtigd de goederen na redelijke
termijn na ontvangst in magazijn voor tussenopslag danwel in het magazijn van
eindbestemming te inspecteren. Indien de geleverde hoeveelheden lager in gewicht, aantal,
volume, lengte, enz.. blijken te zijn in vergelijking met de gegevens van de verzendnota,
stemt de verkoper/leverancier alsna en vooralsdan mee in dat niet alleen het factuurbedrag
verminderd zal worden met de tegenwaarde van de niet geleverde goederen, maar
bovendien verminderd zal worden met een forfaitaire schadeloosstelling begroot op een niet
verminderen percentage van 10% van het factuurbedrag, teneinde ook ander kosten van
onze schade te dekken;
7) Betaling:
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de facturenbetaalbaar 60
dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur, op voorwaarde dat de goederen werden
aanvaard. In geval van onvolledige leveringdeel uitmakend van een geheel of een reeks, is
betaling van de facturen met betrekking tot deze gedeeltelijke levering niet eisbaar vooraleer
de leveringintegraal is uitgevoerd. Op de facturen van de verkoper/leverancier worden, ten
titel van waarborg, dezelfde inhoudingen uitgevoerd als deze welke in voorkomend geval,
toegepast worden door de opdrachtgever van MMT;
8) waarborg:
De verkoper/leverancier waarborgt aan MMT dat de geleverde goederen geen gebreken
vertonen. Ten aanzien van eventuele gebreken aanvaardt de verkoper/leverancier
beschouwd te worden als een gespecialiseerde beroepsverkoper/leverancier. De verkoper/
leverancier waarborgt de conformiteit van zijn goederen aan de beste regels van de kunst,
evenals aan de Europese Unie en of de Nederlandse normen, reglementen en voorschriften
geldende voor de materie. Verder waarborgt de verkoper/leverancier dat de geleverde
goederen vrij zijn van rechten van derden en zijn onbelaste eigendom zijn. Indien blijkt dat
hiervan door de verkoper/leverancier bewust danwel onbewust wordt afgeweken dan zal
verkoper/leverancier hiervoor aansprakelijk zijn en tengevolge daarvan aan MMT alle
schade vergoeden die hier uit voortvloeit;
9) Leveringen:
Plaats van de levering is die welke door MMT in de schriftelijke bevestiging wordt aangeduid.
De overdracht van eigendom van de goederen of van het materiaal zal geschieden op het
ogenblik van de aflevering op de schriftelijke bestellingaangeduide plaats. De leverancier kan
de geleverde goederen zonder schriftelijke akkoord van MMT niet terug nemen, behoudens
in het geval van een beslissing in rechte;
10) Inkopen uit het buitenland:

Inkopen uit het buitenland zijn uitsluitend onderhevig aan alhier van kracht zijnde bepalingen
en zijn uitdrukkelijk gebonden aan het voorbehoud van de door de overheid vereiste
toestemming(en). In geval van weigering van toestemming door de overheid zal MMT
gevrijwaard zijn van iedere aanspraak door de verkoper/leverancier op betaling van schade
van welke aard dan ook;
11) Einde van de overeenkomst:
In geval van afwijking van deze voorwaarden of termijnen of van voorwaarden die naderhand
onderling vastgelegd werden, behoudt MMT zich het recht voor:
a) de levering te eisen volgens haar richtlijnen;
b) de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zowel wat betreft de nog te leveren als wat
betreft de goederen die niet tijdig of niet behoorlijk werden geleverd;
c) de goederen die niet tijdig of niet behoorlijk werden geleverd en die MMT dringend
nodig heeft, te gebruiken of te laten gebruiken en ze te herstellen of te laten
herstellen, te vervangen of aan te vullen op kosten van de verkoper/ leverancier;
deze handeling mag niet beschouwd worden als een aanvaarding van deze
goederen wanneer de verkoper/leverancier voor het gebruik verwittigd werd van
onze bezwaren.
In elk van deze gevallen behoudt MMT zich het recht voor schadevergoeding te
vorderen wegens niet-naleving van haar voorwaarden;
12) Bedrijfsgeheim:
Het is aan de verkoper/leverancier verboden aan derden tekeningen van of bestemd voor
MMT te lenen of te leveren. Ook inlichtingen of aan duidingenkomende van MMT mogen niet
ter beschikking van derden worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van MMT;
13) Toepasbaar recht en bevoegdheid:
In alle gevallen van betwisting betreffende de in deze algemene voorwaarden bedoelde
overeenkomst tussen verkoper/leverancier en MMT, wordt Nederlands recht toegepast en
is, behoudens hoger beroep, de rechter te Maastricht bevoegd.
Maastricht, 21/03/00

