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Toepasselijkheid
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Shanks
Nederland B.V. en/of een dochter maatschappij en/of een anderszins aan haar gelieerde onderneming,
hierna aangeduid als “Shanks”, partij is in verband met de inkoop van zaken en/of van diensten en/of van
werkzaamheden.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een leverancier, hierna aangeduid met “Leverancier”,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht wanneer Leverancier naar die voorwaarden heeft
verwezen.
Hetgeen specifiek is bepaald in een overeenkomst tussen Shanks en Leverancier zal steeds prevaleren
boven deze voorwaarden, doch deze voorwaarden kunnen het specifiek overeengekomene wel
aanvullen en verduidelijken.
Aanbod en aanvaarding
Ieder aanbod aan Shanks dient in beginsel schriftelijk te worden gedaan.
Na verzending van een schriftelijke aanvaarding door Shanks kan een aanbod niet meer worden
herroepen.
Shanks zal pas gebonden zijn jegens Leverancier nadat door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger
van Shanks een schriftelijke aanvaarding (order ) is verstrekt.
Alle door Shanks verstrekte orders en wijzigingsorders dienen bevestigd te worden door Leverancier
door retournering binnen 7 dagen van een voor akkoord ondertekende kopie van deze order of
wijzigingsorder, tenzij in de order een andere termijn is vermeld. Shanks kan een order intrekken zolang
Leverancier niet heeft bevestigd.
Prijzen
Alle aan Shanks aangeboden prijzen zijn vast en mogen niet worden verhoogd, behoudens hetgeen
daaromtrent is bepaald in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen bij de prijzen alle kosten zijn inbegrepen, waaronder
begrepen – doch niet daartoe beperkt - de kosten van arbeid, transport, opslag, voldoende aan het
transport aangepaste verpakking, stuwagemateriaal, tekeningen, berekeningen, licentievergoedingen,
alle begeleidende stukken en gebruiksaanwijzingen in zowel de Nederlandse, Engelse als Franse taal.
Leverancier dient desgevraagd inzicht te geven in de belangrijkste kostenfactoren van de aangeboden
zaken en/of diensten en/of werkzaamheden, inclusief de procentuele verhouding van deze
kostenfactoren t.a.v. de totale kosten van de betreffende zaak en/of dienst en/of werkzaamheden.
Leverancier garandeert dat de prijzen, zoals door hem jegens Shanks gehanteerd, niet of nauwelijks
boven de verkoopprijzen van kwalitatief gelijkwaardige zaken van andere leveranciers uitstijgen.
Shanks is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks een prijsproductvergelijkingsonderzoek te doen met niet geselecteerde leveranciers met als doel de actuele
condities van Leverancier aan de mogelijk gewijzigde marktomstandigheden te toetsen. Dit zal uitsluitend
door Shanks geïnitieerd worden. Shanks heeft de mogelijkheid Leverancier in redelijkheid aan te spreken
op de uitkomsten hiervan. Niet structurele hogere kortingen of lagere prijzen van partijen die zich willen
‘’inkopen’’ bij Shanks zullen niet aan Leverancier worden tegengeworpen. Shanks en Leverancier
spreken de intentie uit eventueel uit het onderzoek blijkende verschillen te willen overbruggen. Indien dit
onmogelijk blijkt te zijn, hebben zowel Shanks als Leverancier het recht de overeenkomst op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand, tenzij contractueel anders
overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst zal aan de op te zeggen partij schriftelijk met een
aangetekend schrijven bekend gemaakt worden.
De prijzen zijn exclusief de omzetbelasting (‘BTW’).
Maximale richtprijs en nacalculatie
Indien geen prijs is overeengekomen als bedoeld in artikel 3 doch een maximale richtprijs is
overeengekomen, zal deze richtprijs op basis van nacalculatie worden omgezet in de uiteindelijke prijs.
De uiteindelijke prijs zal de in de overeenkomst vermelde maximale richtprijs nimmer overschrijden. De
uiteindelijke prijs omvat:
a. de uitvoeringskosten van de overeenkomst;
b. de winst;
c. de rechten en belastingen, uitgezonderd BTW, rekening houdend met de aard van de zaken.
De uitvoeringskosten van de overeenkomst omvatten:
a. de kosten van noodzakelijke gebruikte materialen en onderdelen, gebaseerd op netto
inkoopprijs, verminderd met eventuele kortingen een en ander exclusief BTW;
b. de direct toerekenbare kosten van noodzakelijk bestede productiecapaciteit (manuren,
machine-uren e.d.);

Algemene Inkoop Voorwaarden Shanks Nederland B.V.

1

c.

4.4
4.5

5.
5.1

5.2

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.
7.1

7.2

7.3

2014

de overige noodzakelijke directe kosten, zoals vrachtkosten en transportverzekering een en
ander exclusief BTW;
d. de kosten van door Shanks ingeschakelde derden, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst exclusief BTW;
De winst wordt bepaald door de overeengekomen winstpercentages te nemen over de uitvoeringskosten
van de overeenkomst.
Overwerk waarvoor Leverancier kosten in rekening brengt, is uitsluitend toegestaan na vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van Shanks.
Prijsherziening
Prijsherziening is uitsluitend mogelijk indien de overeenkomst vermeldt welke omstandigheden tot
herziening aanleiding kunnen geven, alsmede de wijze van herziening. Bij een prijsverhoging binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, is Shanks bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
dat Leverancier aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding.
Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over een prijsherziening, heeft Shanks het recht
de overeenkomst schriftelijk bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand, tenzij contractueel anders overeengekomen.
Levering en transport
Overeengekomen termijnen voor (af- en/of op)levering van zaken/diensten/ werkzaamheden hebben te
gelden als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van die termijnen is Leverancier zonder
ingebrekestelling in verzuim.
Indien Leverancier voorziet of kan voorzien dat hij niet tijdig zal kunnen nakomen, zal hij Shanks hiervan
terstond schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van de reden en de verwachte duur van die
vertraging. Dit laat onverlet de aan Shanks toekomende rechten.
Levering geschiedt Delivered Duty Paid/Franco inclusief rechten (Incoterms) op de overeengekomen
plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. Onder
Incoterms zijn te verstaan de door de Internationale Kamer van Koophandel laatstelijk gepubliceerde
versie van de Incoterms. Transport is aldus voor rekening en risico van Leverancier, inclusief daaraan
verbonden (invoer)belastingen en overige heffingen. Leverancier zal voor verzekering van het
transportrisico zorg dragen.
Elke zending dient vergezeld te gaan van een paklijst waarin onder meer de volgende gegevens zijn
vermeld: afzender, afleveradres/contactpersoon, ordernummer, aantal, nummers en benamingen van de
producten.
Alle af te leveren zaken moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij
normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Leverancier is daarbij verantwoordelijk voor
de naleving van nationale en internationale voorschriften ter zake van vervoer en verpakking.
Shanks zal Leverancier binnen 21 dagen na de overeengekomen af- en/of opleverdatum schriftelijk in
kennis stellen van enig verlies en/of beschadiging van en/of gebrek aan het geleverde, dan wel van het
uitblijven van de af- en/of oplevering.
Leverancier zal, zonder kosten hiervoor in rekening te brengen, verlies en/of beschadiging van en/of
gebrek aan het geleverde volledig herstellen, indien door Shanks binnen de in artikel 6.6 genoemde
termijn gemeld.
Voor zover van toepassing zal Leverancier zaken ter plaatse installeren, functionerend en bedrijfsvaardig
opleveren. Hiertoe zal Leverancier een voldoende uitleg van de zaken aan Shanks c.q. de gebruiker(s)
verstrekken. Ten einde zaken functioneel te kunnen installeren zal Leverancier tijdig een opgave
verstrekken van door Shanks te treffen voorzieningen, voedingen en dergelijke. Wanneer Leverancier
hiermee in gebreke blijft, zal deze zonder kosten hiervoor in rekening te brengen, de installatie van de
zaken voltooien, rekening houdend met de planning van Shanks, ook wanneer de installatie niet
aansluitend aan de levering kan plaatsvinden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Leverancier alle verpakkingsmaterialen en retourneerbare
containers kosteloos retour nemen, tegen creditering van het daarvoor door Leverancier aan Shanks in
rekening gebrachte bedrag.
Eigendomsoverdracht en overgang risico
De eigendom van alle door Shanks bestelde zaken inclusief de daarop betrekking hebbende intellectuele
eigendomsrechten op tekeningen, modellen, berekeningen, gebruiksaanwijzingen en dergelijke gaan van
Leverancier over op Shanks op het moment van feitelijke levering, dan wel op het moment van betaling
van de zaken (afhankelijk van wat het eerst heeft plaatsgevonden), zonder recht van reclame.
Bij aanlevering door Shanks van zaken ten behoeve van de te leveren zaken, blijven eerstgenoemde
zaken eigendom van Shanks en zullen door Leverancier afgescheiden gehouden worden van zaken die
Leverancier of derden toebehoren.
De eigendom van zaken of delen ervan, waarin zaken van Shanks zijn verwerkt, gaat over op Shanks op
het moment van inbouw daarvan.
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Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de zaak tot aan het moment van acceptatie
door Shanks of, indien dit op een later moment is, tot aan het moment van feitelijke aflevering van de
zaak op de overeengekomen plaats van aflevering. Het risico gaat niet over op Shanks zolang
Leverancier niet (volledig) aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan.
In geval de zaken niet worden goedgekeurd door Shanks, zal de eigendom en het risico voor de zaken
teruggaan naar Leverancier vanaf het moment waarop Leverancier het bericht dienaangaande van
Shanks heeft ontvangen.
Informatieverstrekking
Leverancier verstrekt op verzoek van Shanks in de door Shanks voorgeschreven vorm en frequentie alle
informatie ten aanzien van de kostenbepalende factoren die Shanks relevant acht in het kader van de
(uitvoering van de) overeenkomst.
Shanks is gerechtigd een verklaring van de externe accountant van Leverancier te verlangen omtrent de
juistheid van de door Leverancier verstrekte, in artikel 8.1 bedoelde informatie, alsmede omtrent de
juistheid van de aan Shanks gefactureerde bedragen. De kosten van de accountant komen voor rekening
van Leverancier.
Tussentijdse keuring, eindkeuring en acceptatie
Shanks heeft te allen tijde het recht de leverantie of de daartoe behorende zaken en/of werkzaamheden
(tussentijds) te (doen) inspecteren of te (doen) keuren en/of te (doen) beproeven en voortgangscontrole
uit te (doen) oefenen. Leverancier verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige personele en
materiële hulp, verleent de door Shanks aangewezen personen of instanties te allen tijde toegang tot de
plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt en stelt een voor de (tussentijdse) inspectie, keuring of
beproeving geschikte ruimte ter beschikking.
Indien (tussentijdse) inspecties, keuringen en beproevingen zijn overeengekomen welke op initiatief van
Leverancier of Shanks dienen plaats te vinden, deelt Leverancier Shanks het voorgenomen tijdstip van
inspectie, keuring of beproeving steeds schriftelijk (tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat dit ook
mondeling mag) mede, zodat Shanks, indien gewenst, daarbij aanwezig dan wel vertegenwoordigd kan
zijn.
Alle op de (tussentijdse) inspecties, keuringen en beproevingen vallende kosten, met uitzondering van de
kosten van Shanks’ personeel en/of andere personen welke Shanks als vertegenwoordiger heeft
aangewezen, zijn voor rekening van Leverancier.
Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving, of het ontbreken daarvan, houdt geen acceptatie in. In
geval van een eindkeuring of eindbeproeving wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd indien
Shanks de geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden definitief heeft goedgekeurd en
geaccepteerd.
Indien de zaken c.q. diensten en/of werkzaamheden niet overeenstemmen met de in de bestelling en/of
specificatie omschreven eisen, zal Shanks Leverancier daarvan schriftelijk in kennis stellen. Shanks
heeft in dit geval het recht de levering te weigeren dan wel te retourneren aan Leverancier. Leverancier
dient binnen een in de kennisgeving van Shanks vermelde termijn tot vervanging en/of verbetering van
de afgekeurde zaken, diensten en/of werkzaamheden over te gaan en die voor herkeuring aan te bieden.
De afgekeurde zaken zullen ter beschikking staan van Leverancier. Indien deze de afgekeurde zaken
niet binnen een door Shanks gestelde redelijke termijn komt afhalen, kunnen deze door Shanks worden
teruggezonden dan wel vernietigd, dit voor rekening en risico van Leverancier.
Boetebepaling
Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats
zaken/diensten/werkzaamheden zijn (af- en/of op)geleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is
Leverancier aan Shanks zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van
de prijs van de desbetreffende zaken/diensten/werkzaamheden, vermeerderd met BTW, voor elke dag
dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de (af- en/of op)levering blijvend
onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
De boete komt Shanks toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen
haar vordering tot nakoming en haar recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van
de boete te boven gaat evenals haar recht haar verplichtingen op te schorten.
De boete wordt verrekend met de door Shanks verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot
betaling daarvan op een derde is overgegaan.
Facturen en betaling
Leverancier zal Shanks digitaal factureren voor geleverde zaken/diensten/werkzaamheden, na levering
van deze.
Op de factuur dient tenminste vermeld te worden;
i.
Shanks’ contactpersoon,
ii.
het (inkoop)ordernummer van Shanks,
iii.
een duidelijke specificatie van het geleverde,
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iv.
aantal per artikelnummer,
v.
de artikelomschrijving van Leverancier;
vi.
voor zover van toepassing met werkbonnen en afleverdocumentatie.
Facturen die naar de mening van Shanks onvoldoende gegevens bevatten of niet voldoen aan de fiscale
factuurvereisten, zullen ter completering worden geretourneerd aan Leverancier.
Indien in het kader van de overeenkomst vooruitbetalingen worden verricht, is Shanks te allen tijde
gerechtigd een bankgarantie te verlangen van Leverancier.
Betaling zal geschieden binnen 60 dagen na factuurdatum en is slechts verschuldigd indien het
geleverde geheel voldoet aan de overeenkomst. Facturen voor deelleveranties zullen - onder dezelfde
voorwaarden - slechts worden voldaan na de laatste (deel)levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen. Indien betaling binnen de aangegeven termijn uitblijft, dient Leverancier Shanks in
gebreke te stellen, alvorens Shanks in verzuim kan raken. Voor zover Shanks in verzuim raakt met
betaling, is zij niet de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 119 en 119a Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek verschuldigd, maar de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB).
Betaling van een factuur houdt geen erkenning in dat het geleverde geheel aan de overeenkomst
beantwoordt en ontslaat Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze uit de
overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden voortvloeit. Aflevering geschiedt uitsluitend aan
de door Shanks aangewezen bevoegde personen. Zonder door een voornoemde bevoegde persoon
getekende afleverdocumentatie zal geen betaling van facturen plaatsvinden.
Shanks is gerechtigd om de vorderingen van Leverancier op Shanks met haar vorderingen op
Leverancier te verrekenen. Shanks is te allen tijde gerechtigd, indien Shanks van mening is dat de
overeenkomst door Leverancier niet naar behoren is nagekomen, haar verplichtingen uit de
overeenkomst, waaronder haar betalingsverplichtingen, op te schorten. Leverancier heeft slechts het
recht tot verrekening nadat Shanks daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Indien en zodra Leverancier in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens Shanks, in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot
ondercuratelestelling van Leverancier aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) de goederen van
Leverancier wordt gelegd waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Leverancier in gevaar
komt, evenals indien Leverancier de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en
voorts wanneer Leverancier – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze
vennootschap – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, zullen alle zaken en rechten welke op dat
moment in bezit van Shanks zijn, als rechtsgeldig geleverd worden beschouwd en in eigendom van
Shanks zijn overgegaan.
Garantie
Leverancier is verplicht zich op de hoogte te stellen van het doel waarvoor, de specifieke
omstandigheden waaronder en de plaats waar de te leveren zaak door Shanks zal worden gebruikt of de
te leveren dienst/werkzaamheden moet(en) worden verricht. Shanks verbindt zich Leverancier zo
volledig mogelijk terzake in te lichten.
Leverancier garandeert Shanks dat:
a. het geleverde voldoet aan de overeengekomen specificaties, eigenschappen en eisen en tevens
geschikt is voor het beoogde doel onder de voorziene omstandigheden en op de voorziene plaats;
b. het geleverde van goede kwaliteit is, vrij van ontwerp-, constructie-, uitvoerings- en materiaalfouten
en virussen;
c. het geleverde in overeenstemming is met de laatste stand van de techniek en geheel voldoet aan alle
toepasselijke wettelijke normen en voorschriften;
d. voor zover de te leveren dienst/werkzaamheden wordt/worden uitgevoerd respectievelijk de te
leveren zaken worden geleverd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of –terreinen van
Leverancier en/of Shanks, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften evenals de
door Shanks of de afnemer van Shanks voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften,
zullen worden nageleefd;
e. alleen uitdrukkelijk overeengekomen materialen, diensten en werkwijzen zijn gebruikt;
f. alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode bedoeld in artikel 12.6, met uitzondering van de
gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, onmiddellijk op eerste verzoek van Shanks geheel
worden hersteld en/of vervangen voor rekening van Leverancier;
g. Shanks op haar verzoek direct inzage zal krijgen in de met onderaannemers en toeleveranciers
gesloten overeenkomsten;
h. het geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van enige derde noch
anderszins inbreuk maakt op rechten van derden;
i. Indien de te leveren prestatie bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de ter
beschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de
overeengekomen of, indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt, aan de algemeen
geldende eisen van vakbekwaamheid en dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de
overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zal zijn;
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onderdelen van de leverantie en het onderhoud benodigd om de leverantie in goede staat te houden,
gedurende een periode van tien jaar na (af- en/of op)levering door Shanks bij hem kunnen worden
verkregen tegen marktconforme prijzen.
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 hij Shanks onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis
stelt. Shanks zal in dat geval Leverancier nader informeren over deze voorschriften.
Tevens garandeert Leverancier dat alle relevante zaken mee geleverd zijn, onder meer alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken
en alles wat bijdraagt aan het realiseren van het door Shanks aangegeven doel. Shanks is vrij in het
gebruik van deze documentatie voor eigen gebruik. Indien de leverantie bestaat uit het
ontwikkelen/wijzigen van software zal Leverancier op Shanks' eerste verzoek kosteloos aan Shanks de
objectcode, de broncode en de daarmee samenhangende documentatie overhandigen.
Indien Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de garantiebepalingen in dit artikel niet, niet volledig
of niet behoorlijk nakomt, is Shanks gerechtigd binnen redelijke termijn, voor rekening van Leverancier,
zelf dan wel door tussenkomst van een door haar in te schakelen derde, tot vervanging dan wel tot
herstel van de geleverde zaken of tot uitvoering van de verrichte diensten en/of werkzaamheden over te
gaan.
Shanks kan de in dit artikel omschreven garantie inroepen minimaal gedurende drie jaar na de (af- en/of
op)levering dan wel - indien Shanks en Leverancier een afnametest zijn overeengekomen - na afname
van deze test door Shanks. Voor onderdelen van de prestatie die zijn vervangen of hersteld, gaat de
garantieperiode opnieuw in vanaf de datum van (af- en/of op)levering van het vervangen of herstelde
onderdeel, dan wel vanaf de datum van genoemde afnametest.
Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Shanks aan de wet en/of de
overeenkomst kan ontlenen jegens Leverancier.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Leverancier aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor alle schade die Shanks en/of haar werknemers
en/of derden mochten lijden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige
verplichting onder de overeenkomst. Leverancier vrijwaart Shanks tegen aanspraken van derden op
vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in de geleverde prestatie, waaronder begrepen
veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van
handelen of nalaten van Leverancier of zijn hulppersonen.
Leverancier zal zorg dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering tegen risico's als bedoeld in artikel
13.1 voor een bedrag van ten minste € 1.000.000,-- (één miljoen euro) als maximum per gebeurtenis –
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – en € 2.500.000,-(twee en een half miljoen euro) als maximum per jaar of zoveel hoger als de investering ingevolge de
overeenkomst vereist. Op eerste verzoek zal Shanks een verzekeringscertificaat ontvangen waaruit blijkt
van de betreffende verzekering, evenals een bewijs dat de verschuldigde premie is voldaan. Indien de
bedoelde stukken onvoldoende uitsluitsel geven, heeft Shanks het recht inzage van de polis met
bijbehorende voorwaarden te verlangen.
Shanks is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard ook en op welke wijze
ontstaan of toegebracht aan Leverancier, diens medewerkers of derden, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld van Shanks. Eventuele aansprakelijkheid in dat verband blijft beperkt tot het maximale
bedrag dat Shanks onder haar aansprakelijkheidsverzekering kan claimen.
Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting jegens Shanks zal alleen dan niet aan
Leverancier worden toegerekend, indien deze aan Shanks kan worden toegerekend, dan wel indien er
sprake is van (tijdelijke) overmacht. Een omstandigheid die in beginsel niet aan Leverancier kan worden
toegerekend, doch die zich voordoet nadat Leverancier toerekenbaar tekort is geschoten, zal steeds aan
Leverancier worden toegerekend.
Onder het begrip overmacht wordt niets anders verstaan dan in artikel 75 Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek wordt bedoeld. In ieder geval wordt onder dit begrip niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen
door een derde van diens verplichtingen jegens Leverancier; ziekte, ongeschiktheid of gebrek van
personeelsleden of van door Leverancier ingeschakelde derden; stakingen; transportproblemen.
Indien de overmachtsituatie niet binnen drie weken is geëindigd, heeft Shanks het recht de
overeenkomst te ontbinden. In dit geval bestaat er geen recht van Leverancier op schadevergoeding.
Inschakeling derden
Leverancier mag zijn verplichtingen en rechten voortkomende uit de overeenkomst noch geheel noch
gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Shanks.
Indien Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, als onderaannemer,
toeleverancier of anderszins, zal hij van deze derden bedingen dat ook zij aan deze algemene
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15.3

inkoopvoorwaarden gebonden zullen zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van deze
derden.
Een door Shanks gegeven toestemming tot inschakeling van derden ontslaat Leverancier niet van enige
verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst. Leverancier blijft volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden verrichte diensten/werkzaamheden en/of geleverde
zaken en zal Shanks volledig vrijwaren voor alle aanspraken van een door Leverancier ingeschakelde
derde, daaronder begrepen aanspraken in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en zal alle door
Shanks aan (een) derde(n) verrichte betalingen vergoeden.

16.
16.1

Publiciteit
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de andere
partij is geen van partijen gerechtigd om in brochures, advertenties, kranten of welke andere vorm van
media ook, aan het bestaan van de overeenkomst te refereren.

17.
17.1

Geheimhouding
Partijen verbinden zich jegens elkaar en tegenover derden alle informatie die zij over en weer ontvangen,
in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen,
tekeningen, schema’s, ontwerpen en dergelijke, als strikt vertrouwelijk te zullen behandelen. Indien een
overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, zullen alle over en weer verstrekte informatie
en stukken worden teruggegeven en kopieën daarvan worden vernietigd.

18.
18.1

Ontbinding en opzegging
Shanks kan, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, een overeenkomst te allen tijde
met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeverplichting jegens
Leverancier geheel of gedeeltelijk ontbinden:

indien Leverancier surseance van betaling aanvraagt of zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt;

indien het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd dan wel indien Leverancier in staat
van faillissement wordt verklaard;

indien Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten dan wel een substantieel onderdeel daarvan staakt;

indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de goederen van Leverancier, waardoor de
continuïteit van de bedrijfsvoering van Leverancier in gevaar komt;

indien Leverancier redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht de op hem rustende
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Shanks na te komen;

indien relevante vergunningen van Leverancier worden ingetrokken;

indien Leverancier of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel heeft
aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van Shanks of aan
één van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers.
Indien de overeenkomst op grond van het vorige lid wordt ontbonden, zal Leverancier de reeds aan hem
verrichte betalingen aan Shanks terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde
bedrag, berekend vanaf de dag van betaling. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden,
bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte
betrekking hebben.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Shanks te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand voor
ieder volledig jaar dat de overeenkomst heeft geduurd, evenwel met een maximum opzegtermijn van drie
maanden.

18.2

18.3

19.
19.1

19.2

20.
20.1

2014

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen
hen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats
van de Shanks-vennootschap waarmee de overeenkomst is gesloten, tenzij dwingende
competentieregels aan deze keuze in de weg staan.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
Partiële nietigheid
Indien één of meer bepaling(en) van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of anderszins
onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich
om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen, die de strekking van de onverbindende bepaling(en)
zoveel mogelijk benadert.
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