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Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Leverancier: iedere (rechts)persoon aan wie een
Afnemer verzoekt een of meer goederen te leveren, bij
wie een Afnemer een verzoek tot het doen van een aan-
bod indient of een order plaatst, ongeacht de wijze
waarop de communicatie met een Afnemer plaatsvindt
en ongeacht of een overeenkomst overeenkomstig arti-
kel 3 van deze Algemene Voorwaarden tot stand komt.
Onder het leveren van goederen wordt mede verstaan
het verrichten van diensten en het uitvoeren van werk-
zaamheden.

2. Afnemer: iedere bedrijfsmatige wederverkoper van
elektrotechnische goederen die aan een Leverancier
verzoekt een of meer goederen te leveren, die bij een
Leverancier een offerteaanvraag indient of een order
plaatst, ongeacht de wijze waarop de communicatie
met een Leverancier plaatsvindt en ongeacht of uitein-
delijk een overeenkomst overeenkomstig artikel 3 van
deze Algemene Voorwaarden tot stand komt. 

3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Inkoopvoorwaarden Elektrotechnische Detailhandel
2003. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toe-
passing op verzoeken tot het doen van een aanbod (on-
geacht de wijze waarop of de vorm waarin dat wordt
gedaan), orders (ongeacht de wijze waarop of de vorm
waarin die worden geplaatst) en op alle overeenkom-
sten tussen enige Leverancier en enige Afnemer, waar-
onder in ieder geval ook zijn begrepen (i) orders die
worden geplaatst op basis van een eerder tussen een
Afnemer en een Leverancier gesloten raamovereen-
komst en (ii) individuele koopovereenkomsten die die-
nen ter uitvoering van een eerder tussen hen gesloten
raamovereenkomst. 

2. De Leverancier kan zich alleen op afwijkende en/of
aanvullende bedingen beroepen, indien en voor zover
die door de Afnemer schriftelijk zijn aanvaard.
Dergelijke aanvullende of afwijkende bedingen laten de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden onverlet.

3. Een Leverancier met wie eenmaal de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen,
stemt er mee in dat deze Algemene Voorwaarden ook
van toepassing zullen zijn op alle volgende contacten, in
welke vorm en op welke wijze ook, en alle overeenkom-
sten tussen hem en de Afnemer. 

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten

1. Tenzij het orders betreft die worden geplaatst in het ka-
der van een tussen de Afnemer en de Leverancier geslo-
ten raamovereenkomst en tenzij het betreft individuele

koopovereenkomsten die worden gesloten in het kader
van een eerder tussen de Afnemer en de Leverancier
gesloten raamovereenkomst (in welke gevallen het hier-
na bepaalde in de leden 7 en 8 van dit artikel zal gel-
den), zal de Afnemer alleen dan aan een mondeling of
schriftelijk verzoek tot het doen van een aanbod gebon-
den zijn, indien en voor zover deze door de Afnemer
schriftelijk bevestigd wordt middels een schriftelijke or-
der op het gewoonlijk door de Afnemer gebruikte order-
formulier, of, zo de Afnemer niet een standaardorder-
formulier zou gebruiken, op de voor die Afnemer
gebruikelijke schriftelijke wijze. Er zal geen overeen-
komst tussen de Afnemer en de Leverancier tot stand
komen tenzij en totdat de Afnemer deze order aan de
Leverancier heeft toegestuurd en de Leverancier uiter-
lijk binnen 5 werkdagen de ontvangst van die order aan
de Afnemer heeft bevestigd. 

2. De Afnemer is gerechtigd om een door hem verstrekte
order te allen tijde vóór ontvangst van de bevestiging
van de order door de Leverancier te wijzigen (onder
meer voor wat betreft hoeveelheid, maar daartoe niet
beperkt) of te annuleren. Ingeval van een wijziging van
een order van de Afnemer, zal de Leverancier, binnen 5
werkdagen na ontvangst daarvan, aan de Afnemer be-
vestigen dat hij met die wijziging instemt. 

3. De Afnemer zal niet gebonden zijn aan enige door de
Leverancier na het tot stand komen van de overeen-
komst voorgestelde wijziging en/of aanvulling daarvan
(waaronder in ieder geval nadrukkelijk product- en
prijs-wijzigingen zijn begrepen), tenzij en totdat die
wijziging en/of aanvulling schriftelijk is goedgekeurd
door de Afnemer.

4. Na het tot stand komen van de overeenkomst is de
Leverancier verplicht alle door de Afnemer verzochte
wijzigingen in de aantallen goederen en/of in de wijze
waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd, uit
te voeren. Indien en voor zover de Leverancier de door
de Afnemer verzochte wijziging of aanvulling (tech-
nisch) onmogelijk acht, is hij verplicht de Afnemer,
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de wijziging,
daarvan schriftelijk in kennis te stellen. 

5. De in artikel 3.4 bedoelde wijzigingen zullen geen prijs-
verhoging en/of wijziging van de datum van levering als
overeengekomen tussen Leverancier en de Afnemer tot
gevolg hebben, tenzij de Leverancier binnen 5 werkda-
gen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de
Afnemer om wijziging van de overeenkomst schriftelijk
de gevolgen voor de prijs en/of de datum van levering
aan de Afnemer heeft opgegeven en de Afnemer deze
gevolgen schriftelijk heeft geaccepteerd. In geen geval
zullen wijzigingen als omschreven in artikel 3.4 de aan-
sprakelijkheid van de Leverancier ingevolge artikel 10
en/of datum van levering, noch enige andere bepaling
van deze Algemene Voorwaarden beïnvloeden. 

6. In het geval dat de door de Afnemer verzochte wijziging
volgens de schriftelijke kennisgeving van de Leverancier
als bedoeld in artikel 3.5 gevolgen heeft voor de prijs
en/of de datum van levering van de goederen, is de
Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
middels een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage te ’s-Gravenhage d.d. 21 augustus 2003 
onder nummer 83/2003.



Leverancier. Een ontbinding op grond van dit artikel
geeft de Leverancier geen recht op welke (schade) ver-
goeding dan ook, behoudens vergoeding van kosten die
de Leverancier redelijkerwijs al mocht hebben gemaakt
ter uitvoering van de desbetreffende order, mits deze
kosten door de Leverancier naar behoren inzichtelijk
worden gemaakt, zulks ter beoordeling van de Afnemer.

7. In het geval dat er een order wordt geplaatst in het ka-
der van een tussen de Afnemer en de Leverancier geslo-
ten raamovereenkomst en in het geval er een individue-
le koopovereenkomst wordt gesloten in het kader van
een eerder tussen de Afnemer en de Leverancier geslo-
ten raamovereenkomst, geldt, zulks in afwijking van het
bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, dat de over-
eenkomst tussen de Afnemer en de Leverancier alsdan
onmiddellijk tot stand komt indien een order wordt
meegedeeld door de Afnemer aan de Leverancier
middels het tussen hen gebruikelijke middel van com-
municatie en op voorwaarde dat die mededeling ook is
geschied in de tussen hen gebruikelijke vorm.

8. In een geval als bedoeld in artikel 3.7 komt tussen de
Afnemer en de Leverancier een overeenkomst tot stand
op het moment dat de Afnemer een order heeft ge-
plaatst bij de Leverancier, tenzij de Leverancier on-
middellijk aan de Afnemer te kennen heeft gegeven dat
hij niet akkoord gaat met de betreffende order van de
Afnemer. Indien een order van de Afnemer evenwel,
zulks in het licht van het gebruikelijke ordergedrag van
de Afnemer en in het bijzonder de gebruikelijke omvang
van de order(s) van de Afnemer, een vermoedelijke ver-
schrijving bevat, zal tussen de Afnemer en de
Leverancier geen overeenkomst tot stand komen. De
Leverancier is in een dergelijk geval gehouden om on-
verwijld na ontvangst van de order contact op te nemen
met de Afnemer om de Afnemer op de hoogte te stellen
van deze kennelijke verschrijving. De leden 3 tot en
met 6 van dit artikel zijn voor ieder geval als bedoeld in
artikel 3.7 van overeenkomstige toepassing, zij het dat
steeds de wijze en vorm van communicatie die tussen
de Afnemer en de Leverancier gebruikelijk is kan wor-
den gebruikt voor iedere mededeling aan een van hen.

Artikel 4 - Prijs en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,
is de tussen de Leverancier en de Afnemer overeengeko-
men prijs exclusief BTW en inclusief de met de levering
van de goederen gemoeide kosten, waaronder kosten
voor verpakking, verzending, douanerechten, anti-dum-
ping heffingen e.d., verzekeringen, transport- en afle-
veringskosten naar de door de Afnemer opgegeven
plaats van aflevering, kosten voor assemblage en instal-
latie, kosten voor door de Leverancier ingezet personeel
e.d. De overeengekomen prijs is vast en mag door de
Leverancier niet eenzijdig worden verhoogd.

2. De Leverancier zal het door de Afnemer verschuldigde
bedrag in verband met de levering van goederen niet
eerder factureren dan op de leveringsdatum van de goe-
deren en nadat de levering van de goederen geheel is
voltooid overeenkomstig de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden. Indien deellevering is overeen-

gekomen overeenkomstig artikel 5.3 van deze Algemene
Voorwaarden zal de Leverancier per door hem uitge-
voerde deellevering factureren.

3. De factuur van de Leverancier bevat het ordernummer
van de Afnemer, de orderdatum, het afleveradres, de
leveringsdatum, de nettoprijs, de BTW, het eventuele
type-, artikelnummer van alle geleverde goederen en
eventuele overige kenmerken van de betreffende order.
Bij gebreke van correcte vermelding van voornoemde
gegevens heeft de Afnemer het recht een nieuwe fac-
tuur te verlangen die in overeenstemming is met de in
dit artikellid genoemde gegevens. De Afnemer is niet
gehouden tot betaling van enig onjuiste factuur en zal
betaling in een dergelijk geval opschorten totdat hij een
correcte factuur heeft ontvangen.

4. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, geschiedt
betaling van de factuur van de Leverancier binnen 30
dagen na de factuurdatum. De Afnemer kan zijn beta-
lingsverplichting opschorten indien de Afnemer binnen
de gestelde termijn van 30 dagen, of, indien van toe-
passing, de andere door partijen afgesproken termijn
voor betaling, na de levering van de goederen bezwaar
heeft gemaakt tegen de wijze waarop de Leverancier de
overeenkomst heeft uitgevoerd.

5. Betaling door de Afnemer kan niet worden opgevat als
een verklaring van afstand van rechten door de
Afnemer, noch als een erkenning van de zijde van de
Afnemer dat de goederen in de staat waarin zij zijn ge-
leverd in overeenstemming zijn met de desbetreffende
bepalingen van de overeenkomst tussen de Afnemer en
de Leverancier en deze Algemene Voorwaarden.
Betaling zal de Leverancier niet bevrijden van enige
aansprakelijkheid ter zake de betreffende overeen-
komst. 

6. Betaling bevrijdt de Afnemer van alle uit de betreffende
overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.
Betaling van een factuur voor een bepaalde order kan
door de Leverancier niet beschouwd worden als betaling
voor enige andere door de Leverancier (gepretendeer-
de) vordering op de Afnemer. 

7. De Afnemer is gerechtigd elk bedrag dat de Leverancier
verschuldigd is of zal worden aan de Afnemer uit welken
hoofde dan ook, te verrekenen met hetgeen de Afnemer
verschuldigd is aan de Leverancier, ongeacht of dat be-
drag opeisbaar is.

8. Alle goederen van de Leverancier die zich in de macht
van de Afnemer bevinden strekken tot onderpand van
alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, die de
Afnemer op de Leverancier heeft, ongeacht of de be-
treffende vorderingen opeisbaar zijn. 

Artikel 5 - Levering

1. Tenzij tussen partijen schriftelijk iets anders is overeen-
gekomen, vindt levering van de goederen plaats “Franco
Inclusief Rechten” (“Delivered Duty Paid”) overeenkom-
stig de bepalingen opgenomen in de meest recente door
de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde
Incoterms.

2. De levering van de goederen vindt plaats op de overeen-
gekomen datum van levering of binnen de overeengeko-
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men leveringstermijn. Indien een leveringstermijn is
overeengekomen, vangt die termijn aan op de datum
waarop de Leverancier de ontvangst van de order schrif-
telijk aan de Afnemer heeft bevestigd, of, in een geval
als bedoeld in artikel 3.7 onmiddellijk nadat een order
is geplaatst door de Afnemer bij de Leverancier middels
het tussen hen gebruikelijke middel van communicatie
en in de tussen hen gebruikelijke vorm. 

3. Deelleveringen van goederen kunnen alleen plaatsvin-
den indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door de Afnemer
met de Leverancier is overeengekomen.

4. De Leverancier is verplicht de documenten met betrek-
king tot de te leveren goederen mee te leveren met de
goederen op de overeengekomen datum van levering of
binnen de overeengekomen leveringstermijn. Daaronder
zijn in ieder geval begrepen de paklijsten (inclusief
eventuele scanlijsten) met daarop de exacte inhoud,
het ordernummer en de orderdatum, alsmede de garan-
tiecertificaten en gebruiksaanwijzingen. De levering van
de goederen is eerst voltooid nadat alle op de geleverde
goederen betrekking hebbende documenten ook door de
Afnemer zijn ontvangen. 

5. De overeengekomen datum van levering of leveringster-
mijn is definitief en fataal. Indien de Leverancier de da-
tum van levering of leveringstermijn overschrijdt, is de
Leverancier onmiddellijk in verzuim zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is. De Leverancier zal alsdan
aan de Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn
van 0,1% van de overeengekomen prijs voor de goederen
die geleverd hadden moeten worden, voor iedere dag
dat de vertraging voortduurt, tot een maximum van 10%
van de overeengekomen prijs voor die goederen. Indien
de (af)levering blijvend onmogelijk is geworden, is de
Leverancier de maximumboete onmiddellijk in zijn ge-
heel verschuldigd. De Afnemer is bevoegd om de door
de Leverancier verschuldigde boete in mindering te
brengen op eventuele door de Afnemer aan de
Leverancier verschuldigde betalingen, uit welken
hoofde dan ook. Het vorenstaande laat onverlet alle an-
dere rechten en vorderingen die de Afnemer op grond
van Nederlands recht toekomen waaronder (in ieder ge-
val begrepen, maar niet beperkt tot,)
- het recht van de Afnemer om nakoming te vorderen

van de Leverancier van diens verplichting tot levering
van goederen die aan de overeenkomst beantwoor-
den;

- het recht van de Afnemer om schadevergoeding te
vorderen.

6. Indien en zodra de Leverancier enige indicatie heeft dat
de overeengekomen datum van levering of de leve-
ringstermijn zal worden overschreden of dreigt te wor-
den overschreden, is de Leverancier verplicht de
Afnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te
stellen onder vermelding van de omstandigheden
waardoor die vertraging veroorzaakt wordt. 

7. Levering van de goederen vóór de overeengekomen da-
tum van levering en/of buiten de normale werktijden
van de Afnemer vereist de voorafgaande goedkeuring
van de Afnemer. 

Artikel 6 - Kwaliteit

1. Onverminderd de verplichting van de Leverancier zich
te houden aan alle overige specificaties of bepalingen
opgenomen in de order van de Afnemer, dienen de te le-
veren goederen: 
a. voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwa-

liteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de
order is vermeld;

b. nieuw te zijn; eerste klas qua ontwerp, constructie,
materiaal, fabricage, samenstelling en kwaliteit te
zijn; daarnaast ook vrij te zijn van materiaal-, con-
structie-, fabrikage- en ontwerpfouten en tevens vrij
te zijn van gebreken in de materialen;

c. te voldoen aan de bij of krachtens wet of andere
overheidsvoorschriften gestelde eisen; 

d. de prestaties te leveren die zijn omschreven in de or-
der;

e. geschikt te zijn voor de door de Afnemer aan de
Leverancier kenbaar gemaakte doeleinden;

f. voorzien te zijn van een aanduiding van de fabrikant
of van degene die het product, al dan niet in
Nederland, in de handel brengt, welke aanduiding
duidelijk en in de Nederlandse taal daarop is aange-
bracht, of indien dat niet mogelijk is, op de verpak-
king daarvan;

g. voorzien te zijn van een daarop aangebracht type-,
serie- en apparaatnummer, voor zover dat gebruike-
lijk is, of, indien dat niet mogelijk is, op de verpak-
king daarvan;

h. te beschikken over de eigenschappen die zijn toege-
zegd;

i. zodanig te zijn vervaardigd dat zij veilig, eenvoudig
en behoorlijk kunnen worden aangesloten en geïnstal-
leerd.

2. Indien de Afnemer in de order of anderszins geen om-
schrijvingen, kwaliteitsnormen, resultaten en/of doel-
einden als omschreven in artikel 6.1 heeft opgegeven,
zullen de te leveren goederen voldoen aan omschrijvin-
gen, kwaliteitsnormen, resultaten en/of doeleinden als
redelijkerwijs van de desbetreffende goederen ver-
wacht mogen worden.

Artikel 7 - Transport en verzekering van de 
goederen

1. De Leverancier zal de goederen zodanig verpakken en
beveiligen dat de goederen met gebruikmaking van het
overeengekomen transportmiddel de overeengekomen
plaats van aflevering naar behoren en in goede staat be-
reiken. Laden, inclusief stuwage, en lossen gebeurt voor
rekening en risico van de Leverancier. De Leverancier is
aansprakelijk jegens de Afnemer voor alle schade ver-
oorzaakt aan de goederen van de Afnemer en/of derden
en/of aan de goederen zelf door onvoldoende en/of ge-
brekkige verpakking en/of door beschadiging en/of ver-
nieling van de verpakking en/of door schade ontstaan
tijdens of in verband met het transport, inclusief vertra-
gingsschade. 
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2. De goederen zullen door de Leverancier worden bezorgd
op de tussen de Afnemer en Leverancier overeengeko-
men plaats van levering.

3. De Leverancier is verplicht om de goederen voor eigen
rekening tegen alle mogelijke risico’s (waaronder in ie-
der geval brand, diefstal en tenietgaan) te verzekeren
en verzekerd te houden tot het tijdstip waarop de le-
vering van de goederen overeenkomstig de bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden is voltooid. 

Artikel 8 - Risico- en eigendomsovergang

1. De goederen blijven voor risico en rekening van de
Leverancier totdat levering van de goederen overeen-
komstig deze Algemene Voorwaarden zal zijn voltooid.

2. Wanneer de levering conform deze Algemene
Voorwaarden is voltooid, zal de eigendom van de goede-
ren overgaan op de Afnemer, tenzij schriftelijk iets an-
ders is overeengekomen.

Artikel 9 - Keuring

1. Indien een Afnemer herhaaldelijk geconfronteerd wordt
met kwaliteitsproblemen ter zake van (af)geleverde
goederen, is hij gerechtigd om van de Leverancier te
verlangen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om
ook daar waar de productie van de betreffende goede-
ren plaatsvindt een steekproefsgewijze keuring of
onderzoek te (laten) verrichten door een onafhankelijk
en erkend onderzoeksinstituut, waarbij geldt dat de
Leverancier gehouden zal zijn om de kosten van die
keuring of dat onderzoek aan de Afnemer te vergoeden,
indien uit het rapport van dat onafhankelijke en erken-
de onderzoeksinstituut volgt dat de gebreken waarmee
de Afnemer zich eerder geconfronteerd had gezien op
de (wijze van) productie door de Leverancier terug te
voeren zijn.

2. Een keuring of onderzoek door of namens de Afnemer
kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand
van enig recht van de Afnemer onder deze Algemene
Voorwaarden, of als een erkenning van de deugdelijk-
heid van de (af)geleverde of te leveren goederen en zal
de Leverancier niet ontheffen van enige aansprakelijk-
heid ter zake. 

3. Indien de Afnemer na een keuring of onderzoek van oor-
deel is dat de goederen niet voldoen aan de overeenge-
komen voorwaarden en vereisten, waaronder de ver-
eisten genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene
Voorwaarden, zal de Afnemer de Leverancier daarvan zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. De
Afnemer zal alsdan het recht hebben op herstel of ver-
vanging van de goederen en/of (af)levering van andere
goederen dan die de leverancier voornemens was te
gaan (af)leveren aan de Afnemer, alles voor rekening en
risico van de Leverancier, dan wel om de betreffende
overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd
alle andere rechten en vorderingen die de Afnemer
heeft op grond van het toepasselijke recht en deze
Algemene Voorwaarden. 

4. Indien de goederen reeds (af)geleverd waren door de
Leverancier vóórdat de keuring of het onderzoek plaats-
vond en de overeenkomst door de Afnemer op basis van
die keuring of dat onderzoek vervolgens wordt ontbon-
den, zal de Leverancier voor zijn eigen rekening en risi-
co de goederen bij de Afnemer ophalen binnen 5 werk-
dagen na ontvangst van de in artikel 9.3 bedoelde
kennisgeving. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat
de Leverancier de goederen heeft opgehaald, zal de
Afnemer gerechtigd zijn om de goederen voor rekening
en risico van de Leverancier door een derde te laten
vervoeren naar een bij de Afnemer bekend adres van of
in gebruik bij de Leverancier. Indien de goederen reeds
door de Afnemer zijn betaald, zal de Leverancier het
door de Afnemer betaalde bedrag terstond terugstorten,
vermeerderd met de wettelijke rente conform artikel
6:119a juncto artikel 6:120 lid 2 van Nederlands
Burgerlijk Wetboek, vanaf de datum van betaling door
de Afnemer tot aan de dag waarop het bedrag wordt
terugbetaald.

Artikel 10 - Garantie en aansprakelijkheid

1. De Leverancier garandeert dat alle geleverde goederen
voldoen aan de in artikel 6 van deze Algemene
Voorwaarden genoemde voorwaarden en vereisten. 

2. Indien de Leverancier en de Afnemer een garantieter-
mijn zijn overeengekomen, wordt daarmee een periode
bedoeld waarbinnen de Leverancier in geval van een
naar het oordeel van de Afnemer ondeugdelijke of on-
volledige levering kosteloos zal zorgen voor herstel van
de gebreken of voor vervanging van de goederen, on-
geacht de oorzaak van het gebrek en onverminderd de
aansprakelijkheid overigens van de Leverancier op grond
van deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijke
recht. Het in de vorige volzin bedoelde recht komt de
Afnemer toe onverminderd alle overige mogelijkheden
die de Afnemer op grond van het toepasselijke recht ter
beschikking staan, zowel tijdens als na afloop van de
garantietermijn.

3. De garantietermijn bedraagt 2 jaren, tenzij er schrifte-
lijk iets anders tussen partijen is afgesproken.

4. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die de
Afnemer lijdt ten gevolge van enige tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst met de Afnemer (waar-
onder in ieder geval begrepen schade die bestaat uit of
het gevolg is van de (af)levering van gebrekkige goede-
ren), enig wangedrag of enige nalatigheid, al dan niet
opzettelijk, van de Leverancier, zijn personeel, zijn
onderaannemers of enige andere door hem ingeschakel-
de derde, en voor alle schade toegebracht aan de
Afnemer of personeel van de Afnemer of onderaanne-
mers of andere door de Afnemer ingeschakelde derden
of toegebracht aan enig eigendom van voornoemde par-
tijen door goederen geleverd of te leveren door de
Leverancier. 

5. De Leverancier zal de Afnemer vrijwaren van en be-
schermen tegen aansprakelijkheid voor alle schade als
omschreven in de artikelen 6:185 tot en met 6:193 van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze vrijwaring
geldt ook voor vorderingen die lager zijn dan het bedrag
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van € 500,— genoemd in artikel 6:190 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek.

6. Ook zal de Leverancier de Afnemer vrijwaren tegen de
gevolgen van vorderingen die bedrijfsmatige klanten
van de Afnemer en consumenten instellen tegen de
Afnemer (consumenten bijvoorbeeld op grond van arti-
kel 7:24 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) op
grond van gebreken aan goederen die door de
Leverancier aan de Afnemer zijn verkocht en geleverd
en vervolgens door de Afnemer zijn doorverkocht en
doorgeleverd aan bedrijfsmatige klanten en consumen-
ten. Aan de Afnemer komt voor vorderingen als bedoeld
in de vorige volzin van zowel bedrijfsmatige klanten als
consumenten het regresrecht toe als bedoeld in artikel
7:25 juncto 7:24 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek. Deze vrijwaring geldt ook voor vorderingen
die lager zijn dan het bedrag van € 500,— genoemd in
artikel 6:190 juncto 7:24 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek.

7. Een bindend advies van de Geschillencommissie Elektro
of een vonnis van de gewone burgerlijke rechter in een
geschil tussen de Afnemer en een klant van de Afnemer
met betrekking tot een door de Leverancier aan de
Afnemer geleverd naar het oordeel van de klant gebrek-
kig goed, zal tevens bindend zijn tussen de Afnemer en
de Leverancier. Indien zulks door de Afnemer wenselijk
wordt geacht, staat de Leverancier de Afnemer inhou-
delijk bij tijdens een procedure bij de Geschillencom-
missie Elektro of de civiele rechter. De Afnemer zal de
Leverancier zo spoedig mogelijk van een dergelijk bin-
dend advies of vonnis op de hoogte stellen. De
Leverancier zal de verplichtingen die uit de uitspraak
van die Geschillencommissie Elektro of uit het vonnis
van de rechter voor de Afnemer voortvloeien, voor ei-
gen rekening en risico en binnen de daartoe door de
Geschillencommissie Elektro of rechter gestelde termijn
naar behoren nakomen. De Afnemer kan echter ook be-
sluiten om de verplichtingen die voortvloeien uit een
dergelijk bindend advies of vonnis zelf jegens de klant
na te komen. In dat geval heeft de Afnemer echter
steeds recht op vergoeding door de Leverancier van de
ter zake door de Afnemer gemaakte kosten. De
Leverancier zal de kosten als in de vorige volzin bedoeld
steeds aan de Afnemer voldoen binnen een termijn van
30 dagen na verzending door de Afnemer van de daarop
betrekking hebbende factuur aan de Leverancier.

8. Indien de Afnemer dit wenselijk acht, is hij bevoegd om
maatregelen te nemen om (verdere) schade te voorko-
men als in de artikelen hiervoor omschreven, bijvoor-
beeld door het instellen van een “Recall” actie. In dat
geval is de Leverancier aansprakelijk voor alle door de
Afnemer gemaakte kosten en geleden schade in verband
met deze maatregelen. De Leverancier zal in dat kader
een gebruikelijke Product-Recall verzekering sluiten.
Desgewenst kan de Afnemer, alvorens tot dergelijke
maatregelen over te gaan, voor rekening van de
Leverancier een bindend advies van een deskundige vra-
gen.

9. De Leverancier is voorts gehouden om alle door de
Afnemer gemaakte kosten in verband met het bepaalde
in dit artikel 10, waaronder de volledige kosten voor het
voeren van verweer tegen vorderingen van klanten en

de volledige kosten van juridische bijstand daarvoor, te
vergoeden, binnen 30 dagen nadat de Afnemer daarop
bij de Leverancier aanspraak heeft gemaakt. 

10.In verband met mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde
van deze Algemene Voorwaarden dient de Leverancier
zich voldoende te verzekeren en verzekerd te blijven
tegen schade als omschreven in deze Algemene
Voorwaarden. De Leverancier is gehouden om op verlan-
gen van de Afnemer afschriften te verstrekken van zijn
verzekeringspolissen, de verzekeringsvoorwaarden en
bewijzen van premiebetaling. 

Artikel 11 - Nakoming en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.6, 9.3 en
9.4, kan de Afnemer, indien en voor zover de
Leverancier enige verplichting jegens de Afnemer niet,
niet volledig, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt, naar
keuze: 
a. de Leverancier de gelegenheid geven om alsnog aan

zijn verplichtingen te voldoen binnen een door de
Afnemer te bepalen termijn; 

b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden
middels een schriftelijke verklaring, zonder dat enige
voorafgaande ingebrekestelling vereist is, en/of aan-
spraak maken op volledige vergoeding van alle schade
en kosten voortvloeiende uit de tekortkoming; 

c. elk ander (rechts)middel aanwenden dat de Afnemer
op grond van Nederlands recht ter beschikking staat.

2. De Afnemer heeft het recht om iedere overeenkomst
met de Leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechte-
lijke tussenkomst vereist is, ingeval van verleend uitstel
van betaling of uitgesproken faillissement van de
Leverancier of het indienen van een verzoek daartoe;
beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen of
goederen van de Leverancier die zijn bestemd voor de
uitvoering van overeenkomsten met de Afnemer of
daarmee verband (kunnen) houden; de stillegging of de
liquidatie van de onderneming van de Leverancier of
enige omstandigheid die bij Afnemer redelijke twijfel
doet ontstaan omtrent de continuïteit in de nakoming
door de Leverancier van diens verplichtingen jegens de
Afnemer. 

3. In geval van ontbinding als bedoeld in de artikelen 11.1
en 11.2 verbeurt de Leverancier een onmiddellijk opeis-
bare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete
ten belope van 10% van de geplaatste en niet volledig
uitgeleverde order(s).

4. Indien de Leverancier meer dan 8 werkdagen verhinderd
is om de overeenkomst na te komen als gevolg van een
omstandigheid als bedoeld in artikel 6:75 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek (overmacht), heeft de
Afnemer het recht om de overeenkomst geheel of voor
het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder dat eni-
ge ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ver-
eist is, terwijl voorts het bepaalde in artikel 11.1 onder
b van deze Algemene Voorwaarden voor het overige on-
verkort van toepassing is. 

5. Indien de Leverancier tekortschiet of indien de Afnemer
het vermoeden heeft dat de Leverancier tekort zal

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Algemene Inkoopvoorwaarden 
Elektrotechnische Detailhandel
(AIED 2003)



schieten in de nakoming van enige tussen Leverancier
en Afnemer gesloten overeenkomst, is de Afnemer be-
voegd om zijn verplichtingen uit alle overeenkomsten
met de Leverancier op te schorten, onverminderd de
verdere aan de Afnemer in verband met die tekortko-
ming op grond van deze Algemene Voorwaarden of het
toepasselijke recht toekomende rechten en vorderin-
gen.

Artikel 12 - Intellectueel en industrieel eigendom

1. De Leverancier garandeert dat de verkoop, levering en
het gebruik van de door hem geleverde goederen inclu-
sief verpakking, alles in de ruimste zin van het woord,
evenals de door hem gebruikte kennis, methoden en
systemen geen inbreuk maken op enig recht van intel-
lectuele of industriële eigendom van een derde of der-
den. De Leverancier zal de Afnemer vrijwaren van en
beschermen tegen alle aanspraken van een derde of
derden voortkomend uit het gebruik, de verwerking,
verkoop, opslag, verhuur of andere exploitatie van de
geleverde goederen in verband met een industrieel of
intellectueel eigendomsrecht waarop door een derde of
derden aanspraak wordt gemaakt. 

2. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op al-
le door de Afnemer aan de Leverancier ter beschikking
gestelde goederen, gegevens en informatie in het kader
van een overeenkomst tot ontwikkeling en/of vervaardi-
ging van goederen blijven berusten bij de Afnemer. De
Leverancier zal deze goederen, gegevens en informatie
op geen enkele wijze anders dan uitsluitend ten behoe-
ve van de Afnemer gebruiken en op geen enkele wijze
aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven.

3. De intellectuele en industriële rechten op alle in op-
dracht van de Afnemer door de Leverancier vervaardig-
de goederen, in welke vorm dan ook, komen toe aan de
Afnemer. 

4. Indien ingevolge de overeenkomst de geleverde goede-
ren herkenbaar dienen te worden gemaakt met een
merk of handelsnaam dat/die eigendom is van de
Afnemer of dat/die de Afnemer gerechtigd is te gebrui-
ken, zal de Leverancier op generlei wijze enige aan-
spraak doen gelden op dit merk of deze naam. De
Leverancier zal alleen de aldus door de Afnemer bestel-
de goederen van dit merk of deze handelsnaam voorzien
en zal de instructies van de Afnemer nauwkeurig opvol-
gen voor wat betreft afmeting, plaatsing en andere as-
pecten ten aanzien van het desbetreffende merk of de
desbetreffende naam.

5. De Leverancier zal zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Afnemer geen merk of handels-
naam gebruiken dat/die eigendom is van de Afnemer of
dat/die de Afnemer gerechtigd is te gebruiken.

Artikel 13 - Geheimhouding

1. De Leverancier zal alle van de Afnemer dan wel anders-
zins in verband met de uitvoering van enige overeen-
komst met de Afnemer ontvangen schriftelijke en mon-
delinge informatie uitsluitend aanwenden voor de

behandeling van verzoeken tot het doen van een aanbod
en orders en/of de uitvoering van overeenkomsten met
de Afnemer en is verplicht deze informatie vertrouwe-
lijk te behandelen. Het is de Leverancier verboden om
de desbetreffende informatie voor eigen gebruik of ge-
bruik door een derde of derden aan te wenden. 

2. De Leverancier is verplicht om zich te onthouden van di-
rect of indirect gebruik van zijn relatie met de Afnemer
voor promotionele of andere doeleinden, tenzij de
Afnemer daarvoor vooraf zijn schriftelijke toestemming
heeft gegeven.

3. Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen ver-
plichtingen, verbeurt de Leverancier een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete gelijk aan 25% van de door Afnemer bij de
Leverancier gerealiseerde omzet over het voorafgaande
kalenderjaar, waarbij de boete tenminste bedraagt
€ 250.000,—, onverminderd het recht van de Afnemer
om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter

1. Op alle verbintenissen tussen de Afnemer en de
Leverancier en op deze Algemene Voorwaarden is het
Nederlandse recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde
Naties betreffende de internationale koop van roerende
zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of ver-
band houdende met een tussen de Afnemer en de
Leverancier gesloten overeenkomst, de totstandkoming
van een overeenkomst, de verzending van een offerte-
aanvraag of order of deze Algemene Voorwaarden, wor-
den uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de be-
voegde rechter in het arrondissement van de plaats van
vestiging van de Afnemer, behoudens het recht van de
Afnemer om het geschil aanhangig te maken bij de be-
voegde rechter in het arrondissement van de
Leverancier. 
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