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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN MPCS B.V.
ARTIKEL 1
Toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten,
waarbij MPCS B.V. (nader te noemen “MPCS”) optreedt als koper van goederen en/of nemer van diensten
(nader te noemen “goederen”).
Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van MPCS (nader te noemen “de
wederpartij”) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2
Tot standkoming van een overeenkomst
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Op een aanvraag van MPCS volgt een bindende aanbieding van de wederpartij.
Indien een schriftelijke order volgt op een aanbieding van de wederpartij dan komt de overeenkomst tot stand op
het moment dat de order door MPCS wordt verzonden.
Indien een schriftelijke order door MPCS wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van de
wederpartij, dan komt de overeenkomst tot stand indien, hetzij binnen 8 dagen na verzending van de order, de
orderbevestiging van de wederpartij door MPCS wordt ontvangen en geaccepteerd, hetzij de goederen
overeenkomstig de order worden geleverd.
De overeenkomst komt dan alsdan tot stand op het moment van ontvangst en acceptatie van de
orderbevestiging of op het moment van acceptatie van de levering.
Bij raamovereenkomsten komt de (deel)overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een
(deel)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door MPCS wordt verzonden.
Onder een raamovereenkomst wordt in deze algemene inkoopvoorwaarden verstaan een langlopende c.q.
jaarafspraak tussen MPCS en de wederpartij met betrekking tot prijzen en condities van door de wederpartij te
leveren goederen en/of diensten, zonder dat er voor MPCS een afnameplicht bestaat.
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door MPCS ter beschikking gestelde of
door MPCS goedgekeurde tekeningen, software, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke, dan maken deze deel uit van de overeenkomst.

ARTIKEL 3
Prijzen
3.1
3.2

De overeengekomen prijzen zijn vast, in de overeengekomen valuta, exclusief BTW, en zijn tenzij anders
overeengekomen gebaseerd op de leveringsconditie “franco huis”.
Prijswijzigingen dienen door wederpartij schriftelijk minimaal 3 maanden voor ingangsdatum aan MPCS bekend
te worden gemaakt.

ARTIKEL 4
Levering
4.1
4.2

Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de meest recente “Incoterms” uitgegeven door
de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco huis (Incoterms DDP) stipt op het overeengekomen
tijdstip of binnen de overeengekomen termijn.
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4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Onverminderd het recht van MPCS om nakoming van de overeenkomst te vorderen en onverminderd het recht
van MPCS overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, heeft MPCS de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming
van de wederpartij met betrekking tot het bepaalde in lid 2 van dit artikel, aan de wederpartij een boete op te
leggen van 1% per dag vertraging met een maximum van 10% van de overeengekomen prijs voor
de te laat geleverde goederen. Deze boete treedt niet in de plaats van vergoeding van schade aan
de zijde van MPCS.
Zodra de wederpartij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal
plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan MPCS onder vermelding van de
omstandigheden die de aanleiding van deze tekortkoming vormen. Onverminderd het recht van MPCS
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 en artikel 4.3, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de
gerezen situatie alsnog naar genoegen van MPCS kan worden geregeld.
Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 7 en alle
bijbehorende documentatie zoals tekeningen, software, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten,
servicemanuals, instructieboeken en handleidingen.
Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een deellevering.
Keuring, controle en/of beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 houdt levering noch
afname in.
MPCS is bevoegd te verlangen dat de wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
bankgarantie doet afgeven door een voor MPCS acceptabele bankinstelling om de nakoming van de
verplichtingen van de wederpartij zeker te stellen.

ARTIKEL 5
Verpakking
5.1

De goederen dienen -voor zover nodig- behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, en dienen bij normaal vervoer de
plaats van bestemming in goede staat te bereiken. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onvoldoende verpakking.

5.2

MPCS heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de wederpartij te retourneren.

ARTIKEL 6
Eigendom
6.1
6.2

De eigendom van de goederen gaat over van de wederpartij op MPCS op het moment van levering.
MPCS is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de goederen en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De wederpartij zal alsdan de
goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als een herkenbaar eigendom van
MPCS en MPCS vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

ARTIKEL 7
Hulpmiddelen
7.1

Door MPCS ter beschikking gestelde dan wel door de wederpartij ten behoeve van de levering aan MPCS
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, berekeningen, software, modellen, mallen, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van MPCS c.q. worden eigendom van MPCS op het
moment van aanschaf of vervaardiging.
7.2
De wederpartij is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van
MPCS, deze in goede staat te houden en voor eigen rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang de
wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
7.3
De hulpmiddelen zullen aan MPCS ter beschikking worden gesteld op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met
de laatste levering van goederen waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
7.4
Hulpmiddelen die door de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt worden op eerste
verzoek van MPCS ter goedkeuring aan MPCS voorgelegd.
7.5
Verandering aan of afwijking van de door MPCS ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MPCS.
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7.6

De wederpartij zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de
levering aan MPCS, tenzij MPCS hiertoe vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

ARTIKEL 8
Goedkeuring, toestemming
De door MPCS ter zake van enig feit aan de wederpartij verleende goedkeuring of toestemming, als bedoeld in
deze voorwaarden, ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien MPCS niet
al haar rechten uit de overeenkomst uitoefent, geeft dit de wederpartij niet het recht om zulks ook voor andere
gevallen te verlangen.
ARTIKEL 9
Wijzigingen
9.1
9.2

9.3

MPCS is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren goederen worden/wordt
gewijzigd. MPCS is bevoegd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en
dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen.
Indien zulks naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of
leveringstijd zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven MPCS hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten
hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze
gevolgen voor de prijs en/of leveringstijd naar het oordeel van MPCS onredelijk zijn ten opzichte van de aard en
de omvang van de wijziging heeft MPCS het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn.
een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.
De wederpartij mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of toestemming van
MPCS.

ARTIKEL 10
Betaling, factuur
10.1
10.2
10.3

Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur met
inachtneming van de correcte levering en ontvangst van alle bijbehorende software en documentatie, zoals
tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen.
Op de factuur en begeleidende documenten dienen het MPCS-ordernummer en artikelnummer vermeld te zijn,
bij gebreke waarvan de betalingstermijn, eventueel in afwijking van het lid 1 bepaalde, niet aanvangt.
Betaling door MPCS geschiedt onder voorbehoud van alle rechten, waaronder beroep op wanprestatie en houdt
geenszins in dat de overeenkomst correct is uitgevoerd door de wederpartij.

ARTIKEL 11
Kwaliteit, garantie, keuring
11.1

De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst en dat de goederen
beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de
eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het
moment van de levering.
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11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Keuring, controle en/of beproeving door MPCS of door daartoe door MPCS aangewezen personen of instanties
kan plaatsvinden, zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering.
De wederpartij verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden geproduceerd of zijn
opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor
haar levering de benodigde medewerking.
MPCS stelt de wederpartij tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle en/of beproeving
plaatsvinden.
De wederpartij is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn.
De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening voor de wederpartij. Datzelfde geldt voor
herkeuring respectievelijk hercontrole en/of herbeproeving.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor tijdens of na de levering de goederen geheel of gedeeltelijk
worden afgekeurd, zal MPCS dit aan de wederpartij (doen) melden.
In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de levering, gaan de eigendom en het risico van de
afgekeurde goederen op de wederpartij over vanaf de datum van de in het vorige lid bedoelde melding.
Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen
aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal de wederpartij voor haar rekening de goederen ter keuze van MPCS
op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij MPCS de voorkeur geeft aan ontbinding van de
overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

ARTIKEL 12
Industriële en intellectuele eigendom
12.1
12.2

De wederpartij garandeert het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop van de door haar geleverde goederen,
of van de door haar ten behoeve van MPCS gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren
op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
De wederpartij vrijwaart MPCS voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid
bedoelde rechten en zij zal MPCS alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

ARTIKEL 13
Overdracht
13.1
13.2
13.3
13.4

De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel,
noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPCS.
De wederpartij zal de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan
derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPCS.
MPCS heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de wederpartij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat deze niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q. zal
nakomen, is MPCS bevoegd te verlangen dat de wederpartij uitvoering van de overeenkomst voor eigen
rekening en risico geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Een en ander ontslaat de wederpartij niet van haar
verplichtingen uit de overeenkomst. MPCS is naar eigen keuze eveneens bevoegd de verplichtingen van de
wederpartij voor rekening en risico van de wederpartij zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

ARTIKEL 14
Aansprakelijkheid
14.1

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door MPCS of door derden wordt geleden als gevolg van
een gebrek in haar product waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten.
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14.2
14.3
14.4
14.5

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door MPCS of door derden wordt geleden als gevolg van
handelen of nalaten van haarzelf, van haar personeel of van diegenen die door haar bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken.
De wederpartij vrijwaart MPCS voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden.
Voor toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van MPCS als derden aangemerkt.
De wederpartij zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent
MPCS desgewenst inzage in de polis.

ARTIKEL 15
Ontbinding
15.1

15.2

MPCS heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een
schriftelijke mededeling aan de wederpartij, mits dit met opgaaf van redenen welke een ontbinding
rechtvaardigen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling staakt de wederpartij de
uitvoering van de overeenkomst. MPCS en de wederpartij zullen de gevolgen van een zodanige opzegging
onderling overleggen.
Indien de wederpartij een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt alsmede in geval van
haar faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee
vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij, is zij van rechtswege in verzuim.
Alsdan heeft MPCS het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst
eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij
en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden op te dragen, zonder dat MPCS tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd haar
eventuele verder toekomende rechten.

15.3
15.4

Alle vorderingen, die MPCS in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en
ten volle opeisbaar zijn.
Indien de wederpartij zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft MPCS het recht de overeenkomst te
ontbinden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

ARTIKEL 16
Verrekening
De wederpartij kan zich nimmer op verrekening beroepen.
ARTIKEL 17
Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 4 juni 2019 gedeponeerd bij de kamer van koophandel Breda onder nummer 20124344.
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