
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap Healy Group Europe B.V. met 

kantoor in Gennep . ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1.1. Healy Group Europe B.V. ’s  

Algemene Inkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst waarin Healy Group Europe 

B.V. als koper voor te leveren producten optreedt. Voorwaarden anders dan in de opdracht of in 

onze Algemene Inkoopvoorwaarden vermeld, maken slechts dán deel uit van betreffende 

overeenkomst, indien beide betrokken partijen die schriftelijk zijn overeengekomen. ARTIKEL 2: 

AANVAARDING 2.1. Alle opdrachten van koper en eventuele wijzigingen daarin dienen door de 

leverancier (“verkoper”) binnen 7 dagen na ontvangst ter aanvaarding te worden bevestigd door 

terugzending van een ondertekende kopie van betreffende kopers opdracht. ARTIKEL 3: PRIJZEN 3.1. 

Alle in de opdracht van koper genoemde prijzen zijn vast en inclusief alle kosten voor de uitvoering 

van de opdracht door verkoper, tenzij in de betreffende opdracht anders overeengekomen. Andere 

of aanvullen de kosten, welke niet binnen kopers schriftelijke opdracht /aanvaarding worden gedekt, 

worden derhalve niet vergoed. ARTIKEL 4: BETALING 4.1. Betaling van geleverde producten geschiedt 

op basis van de factuur en binnen de termijn in de opdracht bepaald. In het geval dat de aflevering 

wordt uitgesteld (artikel 8.3)  geldt dezelfde termijn na de datum van  de uitgestelde levering. 

Betaling houdt geen acceptatie in. ARTIKEL 5: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 5.1. 

Overdracht van rechten en verplichtingen door een partij aan een derde vergt voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de wederpartij. De koper is evenwel gerechtigd om de verkoper op te 

dragen de producten te leveren aan een ander en daarmee om al zijn rechten en verplichtingen over 

te dragen aan die ander. ARTIKEL 6: UITBESTEDING VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DERDEN 6.1. De 

verkoper dient kopers voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen voor de uitbesteding aan 

derden. Verkoper blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk m.b.t. door derden in 

verband met kopers opdracht (te) verrichte(n) werkzaamheden en zal koper vrijwaren voor elke 

aansprakelijkheid. ARTIKEL 7: AFLEVERING/INCOTERMS 7.1. Bij grensoverschrijdende 

koopovereenkomsten geschiedt de aflevering van de producten conform de met betrekking tot de 

koopovereenkomst van toepassing verklaarde bepaling van de Incoterms zoals die  door de 

Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerd zijn, geldig op het moment van het sluiten van de 

koopovereenkomst. 7.2. Tenzij anders overeengekomen, zal bij grensoverschrijdende 

koopovereenkomsten aflevering Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam plaatsvinden. ARTIKEL 

8: LEVERTIJD 8.1. De levertijd vangt aan op de dag waarop door koper schriftelijke opdracht 

geeft.(per telefax, telex of e- mail), Bij mondelinge of telefonische opdrachten geldt aanvang op de 

dag waarop deze opdracht schriftelijk, (per telefax, telex of e-mail) wordt bevestigd. Eventuele 

(dreigende) vertraging in aflevering zullen door de verkoper tijdig worden gemeld. 8.2. Koper heeft 

het recht niet overeengekomen deellevering(en) voor rekening en risico van verkoper te 

retourneren. Ingeval niet overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking groter 

is dan in de desbetreffende branche gebruikelijk, is koper gerechtigd het meerdere, en ingeval van 

mindere de gehele levering, te weigeren, dan wel voor rekening en risico van verkoper te 

retourneren. 8.3. Ingeval koper wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de producten op 

het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal verkoper op kopers verzoek levering 

uitstellen gedurende een door koper te bepalen redelijke periode. ARTIKEL 9: TRANSPORT EN 

VERPAKKING 9.1. Producten dienen behoorlijk verpakt en dusdanig beveiligd te zijn (en indien 

verkoper het vervoer regelt, zodanig vervoerd te worden), dat zij de plaats van aflevering in goede 

staat bereiken en dat  het lossen daar veilig kan geschieden. Verkoper is verantwoordelijk voor 

naleving van de nationale, internationale en/of supranationale voorschriften in zake transport en 

verpakking welk door hem en/of door  namens verkoper gecontracteerde vervoerders. 9.2. Koper is 

bereid naar beste inzicht, doch zonder aanvaarding van aansprakelijkheid, verkoper te adviseren in 

zake verpakking, vervoer en/of de gerelateerde voorschriften en bepalingen. Koper is gerechtigd de 

te leveren producten niet in ontvangst te nemen indien aan de vorenbedoelde voorschriften en 



bepalingen niet is voldaan. Inontvangstneming van goederen door koper kan niet beschouwd worden 

als een afstand van recht(en) welke koper mogelijkerwijs heeft als gevolg van niet-nakoming door 

verkoper van het bovenstaande. 9.3. Verkoper is verplicht op kopers eerste verzoek, en voor eigen 

rekening en risico, het door verkoper gebruikte verpakkingsmateriaal terug te nemen.   

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO 10.1. In geval van grensoverschrijdende 

koopovereenkomsten gaat het eigendom van de producten van verkoper op koper over conform de 

bepalingen van het Nederlands recht. 10.2 Bij grensoverschrijdende koopovereenkomsten gaat het 

risico van de producten van verkoper op koper over conform de bepalingen van de van toepassing 

zijnde Incoterms ingevolge artikel 7. ARTIKEL 11: GARANTIE  EN VRIJWARING 11.1 Verkoper 

garandeert de goede kwaliteit van de producten, geheel conform zijn aan kopers eisen, specificaties, 

voorwaarden, monsters en/of andere door koper verstrekte gegevens en, indien van toepassing, 

geschikt zijn voor het doel waarvoor de producten zijn bestemd.                                                       11.2. 

Verkoper garandeert dat m.b.t. de producten dat aan de wettelijke voorschriften en aan de geldende 

overheidsbepalingen van het land van bestemming is voldaan en dat de producten t.b.v. de veiligheid 

en gezondheid van mens eigendom en milieu voorzien zijn van de benodigde en duidelijke 

instructies, veiligheidsvoorschriften en/of waarschuwingen en etikettering volgens wettelijke 

voorschriften. 11.3. Verkoper vrijwaart koper tegen aanspraken van derden jegens koper als gevolg 

van schade en risico ontstaan door handelingen of nalatigheden van, of niet-nakomen van 

verplichtingen jegens koper door verkoper en/of door deze bij de uitvoering van de 

koopovereenkomst betrokken derden, waaronder aansprakelijkheid op grond van 

productaansprakelijkheid. ARTIKEL 12: TOEREKENBARE TEKORTKOMING 12.1 Indien de verkoper niet 

aan zijn verplichtingen – inclusief garantieverplichtingen - voldoet, is koper, na schriftelijk aanmaning 

tot nakoming, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze en inzicht de 

koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alsmede vergoeding van de geleden schade 

te vorderen. Koper is tevens gerechtigd alsnog nakoming van de overeenkomst te vorderen plus 

vergoeding van vertragingsschade – voor zover nakoming niet reeds blijvend mogelijk is - , dan wel in 

plaats van nakoming vergoeding van schade te vorderen. 12.2. Ingeval van gehele ontbinding, zal 

tegen restitutie van reeds betaalde bedragen en kosten van transport, de eventueel reeds 

afgeleverde producten door koper aan verkoper worden geretourneerd. Ingeval van gedeeltelijke 

ontbinding zal koper voor de reeds geleverde en door hem aanvaarde goederen een redelijk deel van 

de overeengekomen koopprijs betalen. Voor zover koper nakoming van de overeenkomst verkiest, is 

verkoper verplicht deze prompt geheel na te komen en eventueel geweigerde goederen voor zijn 

rekening en risico te vervangen. 12.3. Indien vervanging door de verkoper niet binnen een door 

koper te bepalen redelijke termijn naar behoren wordt uitgevoerd of indien met het oog op de 

continuïteit van kopers onderneming er niet voldoende gelegenheid bestaat vervanging door 

verkoper te doen uitvoeren, alsmede ingeval van na ingebrekestelling voor de duur van de vertraging 

in de nakoming van de overeenkomst of een deel daarvan, is koper gerechtigd de vervanging of 

aflevering c.q. nakoming op ander wijze te effectueren voor rekening of risico van verkoper, zonder 

dat dit gevolgen heeft voor de van verkoper bedongen garanties. ARTIKEL 13: OVERMACHT 13.1. 

Indien een van beide partijen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, 

zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, bij onverwachte gebreken en/of 

storingen, bij een van beide partijen of bij hun toeleveranciers, zijn verplichtingen uit hoofde van een 

overeenkomst met de desbetreffende partij niet kan nakomen, heeft de desbetreffende partij het 

recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren. Bij een reeds direct 

kenbare blijvende overmacht, of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft 

de desbetreffende partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 13.2. De 

desbetreffende partij is in het artikel 13.1. vermelde geval niet gerechtigd tot enige 



schadevergoeding. ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER. 14.1. Alle geschillen 

tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in  

Nederland, of, zulks naar keuze van koper, aan de bevoegde Rechter van de woonplaats van 

verkoper. 14.2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten  
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