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Algemene Inkoopvoorwaarden Nijhuis Water Technology B.V. 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid  
1.1  Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Inkoopvoorwaarden”) zijn 

van toepassing op de aanbieding, koop en levering van alle goederen en/of diensten, 
daaronder mede begrepen uitvoering van opdrachten, aanneming van werk en het inlenen 
van arbeidskrachten (de goederen en diensten hierna zowel afzonderlijk als tezamen te 
noemen: “Producten”) waarbij door of namens Nijhuis Water Technology B.V., statutair 
gevestigd te Dinxperlo en kantoorhoudend aan de Innovatieweg 4 (7007 CD) te Doetinchem 
(hierna te noemen: “Nijhuis”) Producten worden betrokken van de leverancier (hierna te 
noemen: “Leverancier”), alsmede op alle vergelijkbare transacties en overeenkomsten tussen 
Nijhuis en Leverancier. Nijhuis wijst de toepasselijkheid van (enige) algemene 
(verkoop)voorwaarden van Leverancier nadrukkelijk van de hand. 

1.2  Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien Nijhuis 
schriftelijk akkoord gaat met een zodanige afwijking. In dat geval geldt de schriftelijk 
overeengekomen afwijking alleen voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking is 
overeengekomen. 

 
Artikel 2 Totstandkoming van Overeenkomsten  
2.1  Een door de Leverancier gedane aanbieding, in welke vorm dan ook, geldt als een 

onherroepelijk aanbod met betrekking tot de genoemde prijzen, hoeveelheden, levertijden en 
andere essentiële onderdelen van de aanbieding. Eventuele kosten verbonden aan het 
uitbrengen van een aanbieding worden door Nijhuis niet vergoed.  

2.2  Een overeenkomst tussen Nijhuis en Leverancier (hierna te noemen: “Overeenkomst”) wordt 
geacht tot stand te zijn gekomen indien en voor zover een Overeenkomst schriftelijk is 
bevestigd door Nijhuis aan de Leverancier, onder de schriftelijk door Nijhuis gestelde 
voorwaarden (hierna te noemen: “Nijhuis Bevestiging”). Nijhuis behoudt zich het recht voor om 
de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen, wanneer de Leverancier 
deze niet binnen twee weken na Nijhuis Bevestiging heeft bevestigd middels een 
orderbevestiging.  

2.3  De hoeveelheid en/of hoedanigheid van de te leveren Producten mag op verzoek van Nijhuis 
worden gewijzigd. Indien zulks, naar het oordeel van Leverancier, gevolgen heeft voor de 
overeengekomen prijs of levertijd, zal Leverancier, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, 
Nijhuis daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. De door Leverancier gewijzigde 
prijs en/of levertijd gelden uitsluitend indien deze door Nijhuis schriftelijk zijn geaccepteerd.  

 2.4  Nijhuis kan, op ieder moment, de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke 
mededeling aan de Leverancier. In dat geval zal Nijhuis de door de Leverancier gemaakte 
kosten, voorafgaand aan de beëindiging, vergoeden, vast te stellen overeenkomstig algemeen 
geaccepteerde boekhoud principes, tezamen met een redelijke vergoeding voor overhead en 
winst voor reeds verrichte werkzaamheden.  

2.5  Indien een rechtshandeling in schriftelijke vorm dient te geschieden, is aan deze eis tevens 
voldaan indien de handeling langs de elektronische weg geschiedt. Een automatisch 
gegenereerde lees- of ontvangstbevestiging is voldoende om de ontvangst van een verklaring 
vast te stellen. Het elektronische systeem van Nijhuis dient als enig bewijs van de inhoud en 
het tijdstip van de rechtshandeling. 
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Artikel 3 Prijs en Betaling 
3.1 De overeengekomen prijs is een vaste prijs. Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn 

exclusief omzetbelasting en inclusief alle kosten, waaronder mede begrepen kosten van (het 
aanvragen, verkrijgen en in stand houden van) ontheffingen en vergunningen, rechten, 
heffingen en overige belastingen in verband met de nakoming van de verplichtingen van 
Leverancier.  

3.2 Leverancier zal de door Nijhuis verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de 
datum van aflevering van Producten dan wel, indien deze datum later is, op de datum dat de 
prestatie door Nijhuis is geaccepteerd. 

3.3 Facturen dienen te voldoen aan de ten tijde van de Overeenkomst geldende Wet op de 
Omzetbelasting. Leverancier dient op de gedagtekende en genummerde facturen de 
contractnummers van Nijhuis en Leverancier, die op Producten betrekking hebben, te 
vermelden.  

3.4 Bij algehele akkoordbevinding van de factuur voldoet Nijhuis het gefactureerde bedrag binnen 
zestig dagen na ontvangst van de factuur. Betaling houdt geen acceptatie in van de geleverde 
prestatie en ontslaat Leverancier niet van enige verplichting. Nijhuis is steeds bevoegd 
bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen Nijhuis te 
eniger tijd al dan niet opeisbaar van Leverancier heeft of zal hebben te vorderen. 

 
Artikel 4 Kwaliteit en Hoedanigheid 
4.1 Leverancier garandeert dat Producten: 

(a) in overeenstemming zijn met alle specificaties, tekeningen, berekeningen en overige eisen 
vermeld in de Overeenkomst en andere door Nijhuis verstrekte documenten alsmede de eis 
dat Producten de eigenschappen bezitten die Nijhuis redelijkerwijs daarvan mag verwachten;  

(b) van goede kwaliteit, nieuw, zonder gebreken in ontwerp, constructie, fabricage, montage en 
materiaal, zijn en dat deze voldoen aan de hoogste eisen die door de stand der techniek ten 
tijde van de levering daaraan gesteld kunnen worden; 

(c) volledig zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn; 
(d) geen inbreuk maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom;  
(e) voldoen aan de relevante geldende wettelijke (veiligheids-)vereisten en 

overheidsvoorschriften. 
4.2 Voor zover Producten worden geleverd op een plaats buiten de bedrijfsruimte en/of andere 

terreinen van Leverancier worden door Leverancier de voor die plaats geldende wettelijke 
(veiligheids-)vereisten en overheidsvoorschriften alsmede de door Nijhuis van toepassing 
verklaarde voorschriften nageleefd. Indien in de Overeenkomst en/of in de daarbij behorende 
bijlagen wordt verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteits- en /of andere voorschriften 
die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij 
Leverancier Nijhuis schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt.  

4.3 De kosten van keuring en herkeuring na verholpen gebreken zijn voor rekening van 
 Leverancier. 
4.4 Onverminderd het bepaalde in 4.1 is Leverancier gehouden om al het mogelijke te doen om 

de kwaliteit van Producten te waarborgen. Leverancier zal dit schriftelijk kunnen aantonen. 
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Artikel 5 Levering en Leveringstermijn 
5.1 Leverancier levert Producten op het tijdstip dat vastgelegd is in de Overeenkomst, tenzij 

Nijhuis schriftelijk met een ander tijdstip van levering heeft ingestemd. 
5.2  Alle leveringen zijn, tenzij anders overeengekomen, DDP Doetinchem volgens de laatste 

uitgave van de Incoterms. 
5.3  Producten dienen op de afgesproken datum ter beschikking te zijn bij Nijhuis. 
5.4 De in de Overeenkomst vastgestelde leveringsdatum is fataal en geldt voor de gehele 

levering. Onverminderd de overige rechten van Nijhuis is Leverancier aan Nijhuis een direct 
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 0,5% van de 
overeengekomen totaalprijs voor iedere kalenderdag dat de vastgestelde leveringsdatum 
wordt overschreden.  

5.5 Aan de verplichting tot levering van Producten is voldaan als Leverancier alle in de 
Overeenkomst genoemde zaken inclusief bijbehorende documenten, zoals certificaten, 
onderhoudsvoorschriften en handleidingen etc. aan Nijhuis heeft overgedragen. 

5.6 De wijze van transport wordt door Leverancier als goed koopman bepaald en geschiedt voor 
haar risico.  

5.7 Leverancier dient het transport te verzekeren. 
5.8 Beschadigde Producten mogen worden gerepareerd indien Nijhuis hiermee genoegen neemt 

en dit schriftelijk bevestigt. 
5.9 Leverancier verzorgt de afvoer van al het overtollige materiaal en afval welke ontstaat op 

bouwplaatsen c.q. overblijft ten gevolge van de levering van Producten. 
5.10 Leverancier dient bij elke levering van Producten alle tekeningen en materiaalcertificaten mee 

te leveren alsmede deze documentatie, zonder wachtwoord, elektronisch aan Nijhuis ter 
beschikking te stellen. 

 
 
Artikel 6 Gebreken 
6.1 Indien Producten niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden, stelt Nijhuis Leverancier hiervan in kennis binnen een redelijke termijn na 
ontdekking van het gebrek. Deze termijn wordt niet beperkt omdat Producten door Nijhuis zijn 
geaccepteerd of in gebruik zijn genomen. Nijhuis is bevoegd nadat de garantietermijn is 
verstreken Leverancier binnen een redelijke termijn na ontdekking van een gebrek in kennis 
stellen. Na herstel of vervanging vangt de garantieperiode opnieuw aan. De bewijslast dat 
Nijhuis niet conform de garantievoorwaarden heeft gehandeld, rust op Leverancier.  

6.2 Bij een gebrek, zoals bedoeld in artikel 6.1, kan Nijhuis van Leverancier verlangen dat deze 
binnen twee weken op eigen kosten overgaat tot vervanging of herstel van Producten. Nijhuis 
kan er ook voor kiezen om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en van 
Leverancier terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding te vorderen.  

6.3 Indien Leverancier niet heeft voldaan aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is 
Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Nijhuis het recht, zonder verdere 
aanmaningen of ingebrekestelling, de vervanging of het herstel op kosten van Leverancier uit 
te (doen) voeren.  
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Artikel 7 Overgang van Eigendom en Risico  
7.1  Producten zijn voor risico van Leverancier totdat deze op de overeengekomen plaats van 

aflevering zijn aangekomen en door Nijhuis schriftelijk zijn geaccepteerd. De eigendom van 
Producten gaat op Nijhuis over op het moment van levering of, indien dat moment eerder valt, 
op het moment van betaling. Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde 
eigendom van Producten wordt overgedragen.  

7.2  Producten die door Nijhuis aan Leverancier zijn afgegeven of toegezonden ter reparatie of 
bewerking, zijn na ontvangst voor risico van Leverancier. Leverancier zal deze risico’s, 
inclusief het risico tijdens het transport van de Producten, adequaat en voor eigen rekening 
verzekeren. 

 
Artikel 8 Hulpmiddelen, Tekeningen, etc. 
8.1 Alle modellen, stempels, tekeningen, litho’s, berekeningen, specificaties en alle andere 

hulpmiddelen/gegevens die Nijhuis aan Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter 
beschikking heeft gesteld of die Leverancier in het kader van de Overeenkomst heeft 
vervaardigd of doen vervaardigen, blijven of worden eigendom van de Nijhuis en worden 
daartoe van duidelijke kenmerken voorzien. 

8.2 Leverancier zal op eerste verzoek van Nijhuis de in het vorige lid bedoelde zaken aan Nijhuis 
retourneren. 

 
Artikel 9 Overmacht 
9.1  In geval van overmacht, welk begrip een situatie of gebeurtenis omvat die naar algemene 

juridische maatstaven als zodanig wordt geïnterpreteerd, zal Leverancier Nijhuis per 
ommegaande informeren over de aard en te verwachten duur van de overmacht. Indien een 
periode van overmacht langer dan vijf werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum 
voortduurt, is Nijhuis gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daaruit 
aansprakelijkheid of verdere verplichtingen voor Nijhuis voortvloeien. Leverancier zal de in dat 
geval door Nijhuis geleden schade in redelijkheid vergoeden. 

 
Artikel 10 Garantie 
10.1 De Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van Producten tot 24 maanden na 

opstart van de installatie met een maximum van 36 maanden na levering. 
10.2 Garantie omvat tevens de eventuele extra (reis-, verblijfs-, bijzonder transport- en/of 

beproevings-) kosten. Indien Leverancier toestaat dat Nijhuis een reparatie uitvoert, blijft de 
garantie onverminderd van kracht. 

 

  



 

Doc..no.:IV-SUP-013 Inkoopvoorwaarden 2014 NL Rev.01.DOCX    Page 5 of 6 
    

 
Nijhuis Water Technology B.V. | P.O. Box 44 – 7000 AA Doetinchem | Innovatieweg 4 – 7007 CD Doetinchem – The Netherlands 

T +31 (0)314 749 000 | www.nijhuisindustries.com | info@nijhuisindustries.com  

Artikel 11 Inbreuk en Geheimhouding 
11.1  Leverancier zal alle van Nijhuis verkregen vertrouwelijke informatie en alle andere knowhow, 

in de breedste zin van het woord, steeds strikt geheim houden. Leverancier zal deze 
informatie en knowhow alleen ter beschikking stellen aan werknemers en eventuele derden, 
indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de betreffende Overeenkomst noodzakelijk is. 
Het ter beschikking stellen, geschiedt onder de voorwaarde dat deze werknemers en derden 
vooraf schriftelijk verklaren tot dezelfde geheimhouding gehouden te zijn. Deze 
geheimhoudingverplichting duurt onverminderd voort tot na de uitvoering of beëindiging van 
de Overeenkomst totdat de betreffende informatie of knowhow algemeen publiek bekend is 
geworden, zonder dat dit aan Leverancier of een door hem ingeschakelde werknemer of 
derde te wijten is. Leverancier is verplicht op eerste verzoek van Nijhuis alle tekeningen, 
specificaties, benodigdheden, berekeningen en andere door Nijhuis of Leverancier in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde of gebruikte documenten of 
andere gegevensdragers met vertrouwelijke informatie of knowhow aan Nijhuis te verstrekken 
zonder achterhouding van enige kopie, alsmede dit schriftelijk aan Nijhuis te bevestigen.  

11.2 Nijhuis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor ter zake alle verstrekte 
documentatie, tekeningen, software etc. Bij eventuele inbreuken op deze rechten is 
Leverancier gehouden om alle ontstane schade en gevolgschade aan Nijhuis te vergoeden. 

11.3 Leverancier zal Nijhuis volledig vrijwaren voor alle kosten, schade en rente, die het gevolg zijn 
van een inbreuk op een of meer: octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde 
tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of handelsnamen. 

 
Artikel 12 Keuring en Testen 
12.1 Nijhuis is gerechtigd om, zowel bij Leverancier als bij de toeleveranciers van Leverancier, 

Producten te inspecteren en testen bij te wonen die op Producten of delen daarvan gedurende 
de fabricage uitgevoerd worden. De kosten voor Nijhuis in verband met herhaalde inspecties 
of bijwoning van testen als gevolg van Leveranciers niet-nakoming van de Overeenkomst zijn 
volledig voor rekening van Leverancier. Alle goedkeuringen worden door Nijhuis gegeven 
onder voorbehoud van het recht om Producten of een deel daarvan, die niet in 
overeenstemming zijn met de Overeenkomst, af te keuren. 

 
Artikel 13 Expediting 
13.1 Indien Nijhuis omtrent  enig of alle aspecten, verbonden aan de uitvoering van de 

Overeenkomst, voortgang bevorderende maatregelen wenst te nemen, zal Nijhuis inzage 
hebben in de administratieve bescheiden van Leverancier en die van haar toeleveranciers 
betrekking hebbend op de voortgang van de Overeenkomst. Nijhuis ontvangt daartoe alle 
noodzakelijke assistentie.  

 
Artikel 14 Overdracht  
14.1 Het is Leverancier niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nijhuis rechten of 

verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. 
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Artikel 15 Aansprakelijkheid en Verzekering  
15.1 Leverancier is aansprakelijk voor en zal Nijhuis vrijwaren tegen alle kosten en schade 

die direct of indirect het gevolg zijn van niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming 
door Leverancier (waaronder mede begrepen diens ondergeschikten en 
hulppersonen) van enige verplichting uit de Overeenkomst of door overtreding van 
enige regel of wettelijke bepaling door de Leverancier. De plicht van Leverancier om 
Nijhuis te vrijwaren geldt tevens voor vorderingen die derden instellen tegen Nijhuis 
met inbegrip van de kosten om verweer te voeren tegen de aanspraken van derden. 

15.2 Leverancier is gehouden om zich ter zake van haar aansprakelijkheid jegens Nijhuis 
en jegens derden voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.  

 
Artikel 16 Ontbinding 
16.1  Onverminderd de aan Nijhuis verder toekomende rechten, zoals het recht van 

beëindiging als bedoeld in artikel 2.4, heeft Nijhuis het recht de Overeenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke 
verklaring te ontbinden indien: 

(a) Leverancier één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt; 
(b) Leverancier in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft 

aangevraagd, een schuldeiserakkoord heeft getroffen, zijn bedrijf heeft stilgelegd of 
geliquideerd, of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen; 

(c) een naar het oordeel van Nijhuis relevante wijziging van zeggenschap over de 
onderneming van Leverancier plaatsvindt. 

16.2  In geval van ontbinding ligt het risico van reeds geleverde zaken bij Leverancier. De 
zaken staan dan ter beschikking van Leverancier en dienen door hem te worden 
afgehaald. Leverancier zal hetgeen reeds door Nijhuis is betaald ter zake van de 
ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren. 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht en Bevoegde rechter 
17.1 De relatie tussen Nijhuis en Leverancier, met inbegrip van door Leverancier 

ingeschakelde werknemers en derden, wordt uitsluitend beheerst door het 
Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van Nijhuis, onverminderd het recht om tegen een beslissing van de 
bevoegde rechter rechtsmiddelen aan te wenden. 

 
 
De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Een Engelse 
vertaling is beschikbaar. Bij interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst boven 
de Engelse vertaling.  
 


