
 
 
 
Algemene Inkoopvoorwaarden van Adbulco Trading B.V., 
gevestigd in Haarlem, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam 
d.d. 10 maart 2003 en bekend onder nr. 34170970 
 
Artikel 1 – Inleiding 
1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, 
bestellingen en overeenkomsten van Adbulco Trading BV. (hierna: Adbulco).  
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door 
de leverancier slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door 
Adbulco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
1.3 De leverancier met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontrac-
teerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeen-
komsten tussen hem en Adbulco. 
1.4 Deze voorwaarden sluiten in hun geheel alle gedrukte of geschreven leve-
ringsvoorwaarden van de leverancier of van enig branche-organisatie van de 
leverancier uit. 
1.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
Mondelinge aanbiedingen van Adbulco of haar ondergeschikten zijn niet bindend, 
tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
1.6 Een overeenkomst met Adbulco wordt eerst bindend voor Adbulco door haar 
schriftelijke bevestiging. 
1.7 Het risico van vergissingen en onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde 
bestellingen en opdrachten zijn geheel voor rekening en risico van de leverancier. 
 
Artikel 2 - Prijs 
De in de bestelling of overeenkomst vermelde prijs is inclusief BTW, tenzij uitdruk-
kelijk anderszins is vermeld. 
 
Artikel 3 Betaling 
Betaling zal plaatsvinden tegen factuur binnen 6 weken na ontvangst van factuur 
en de desbetreffende goederen, mits de gehele leverantie na ontvangst akkoord is 
bevonden en geen gebreken vertoont. 
 
Artikel 4 - Kwaliteit en omschrijving. 
De leverancier zal zorgen dat de te leveren goederen onder meer:  
4.1 in overeenstemming zijn met de omschrijving, eisen en omvang volgens de 

bestelling of koopovereenkomst. 
4.2 geschikt zijn voor het opgegeven gebruiksdoel. 
4.3 zonder gebreken zijn in ontwerp, constructie, bewerking, fabricage, materia-

len montage en oppervlakte behandeling. 
4.4 voldoet aan de wettelijke en andere overheidsbepalingen. 
 
Artikel 5 - Levering 
5.1 De levertijden genoemd in de overeenkomst zijn bindend, tenzij Adbulco 
schriftelijk akkoord is gegaan met een ander tijdstip. 
5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is de leverancier van 
rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 
5.3 Zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht 
zal hij Adbulco terstond daarover inlichten.  
5.4 Bij (gedeeltelijke) te late levering kan Adbulco de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbinden overeenkomstig artikel16, zonder tot enige schadevergoe-
ding gehouden te zijn. 
5.5 De levering geschiedt conform de door Adbulco opgegeven wijze, bij gebreke 
waarvan geldt dat de levering “vrij aan huis” geschiedt, waarbij alle kosten, onder 
meer die van verpakking, vervoer, vergunningen, accijnzen en verzekeringen voor 
rekening en risico van de leverancier zijn. 
 
Artikel 6 – Verpakking. 
6.1 De leverantie moet, voor zover deze daarvoor in aanmerking komt, zijn verpakt 
naar de eisen van transport en bestemming, gemerkt volgens opgave van Adbul-
co. 
6.2 Alle gebruikte verpakking blijft eigendom van de leverancier en is voor haar 
rekening en risico, onverlet de vrije beschikking van Adbulco hierover. 
6.3 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onvoldoende 
of ondeugdelijke verpakkingen. 
 
Artikel 7 – Wijzigingen. 
De leverancier is verplicht om op schriftelijk verzoek van Adbulco alle veranderin-
gen aangaande de leverantie uit te voeren, die technisch mogelijk zijn; hij verplicht 
zich om de eventuele consequenties in prijs en/of levertijd binnen twee weken aan 
Adbulco mede te delen. Leidt de wijziging in de bestelling tot een nieuwe prijs en/of 
levertijd, dan heeft Adbulco het recht een ongewijzigde,dan wel een voor haar 
aanvaardbaar gewijzigde uitvoering van de leverantie te verlangen, of de koop-
overeenkomst onmiddellijk te ontbinden overeenkomstig artikel 16. 
 
Artikel 8 – Keuring en beproeving. 
8.1 Adbulco, haar principalen of derden in opdracht van Adbulco hebben te allen 
tijde het recht de bestelde zaken, waar dan ook, te keuren of te beproeven. De 
leverancier licht Adbulco zo spoedig mogelijk in over het tijdstip waarop een zaak 
gereed is voor een keuring of beproeving dat Abulco, haar principalen of derden 
daarbij tegenwoordig kunnen zijn en verschaft alle voor een keuring of beproeving 
benodigde informatie, faciliteiten en hulpmiddelen.  
8.2 De zakelijke keuringskosten zijn voor rekening van leverancier; echter, indien 
de zaak naar de mening van Adbulco niet deugdelijk is komen ook alle bijkomende 
kosten en schade van Adbulco voor rekening van de leverancier. 
8.3 Goedkeuring en beproeving ontslaat de leverancier niet van enige garantie 
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst. 
8.4 Afkeuring is geen reden tot verlenging van de eerder overeengekomen 
levertijd. 
Bij afkeuring heeft Adbulco, behalve de bevoegdheden voorzien in artikel 16, het 
recht om binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe 
zaken die wel aan de overeenkomst voldoen, zonder tot enige extra vergoeding 
gehouden te zijn.  
8.5 De leverancier is verplicht onverwijld over te gaan tot vervanging of herstel van 
bij keuring of beproeving gebleken gebreken zonder enige andere kosten voor 
Adbulco. 
 
Artikel 9 – Tekeningen, modellen, gereedschappen, specificatie, bestekken 
en instructies. 
9.1 De tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, bestekken en 
instructies etc…. die Adbulco aan de leverancier verstrekt of die leverancier ten 
behoeve van de leverantie heeft gemaakt of laten maken, zijn en blijven altijd 
eigendom van Adbulco en worden door de leverancier daartoe van duidelijke 
kenmerken voorzien. Adbulco geldt dienaangaande als maker en ontwerper. 
9.2 Leverancier zal de goederen onder 9.1 uiterlijk bij de laatste (deel)levering van 
de zaken aan Adbulco terugzenden, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen 
is, bij gebreke waarvan Adbulco haar verplichtingen jegens de leverancier kan 
opschorten, totdat zij volledig en deugdelijk zijn teruggezonden en/of alle kosten en 

schade die daarmee verband houden direct op de vordering van de leverancier in 
mindering kan brengen c.q. verrekenen. 
 
Artikel 10 – Geheimhouding. 
10.1 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle 
tekeningen, modellen, constructies, schema’s technische bescheiden en alle 
overige bedrijfsinformatie en know-how, een en ander in de ruimste zin van het 
woord, afkomstig van Adbulco die bij of door de aanvraag en/of overeenkomst ter 
kennis van de leverancier zijn gebracht of gekomen. 
 
Artikel 11 – Verzekering 
De leverancier zal alle te leveren goederen, die hij van Adbulco ontvangt, deugde-
lijk en afdoende verzekeren tegen alle schade die aan deze zaken kan worden 
toegebracht gedurende de tijd dat de leverancier de zaken onder zich heeft. 
Adbulco zal, indien mogelijk en op kosten van de leverancier, vermeld worden als 
medeverzekerde op de polis; elk regresrecht uit te oefenen door de assuradeuren 
jegens Adbulco of haar klanten, moet daarbij worden uitgesloten. Leverancier 
vrijwaart Adbulco en haar klanten dienaangaande. Op eerste verzoek zal de polis 
aan Adbulco ter inzage worden gegeven. 
 
Artikel 12 – Overdracht en uitbesteding. 
De leverancier zal een bestelling of een deel daarvan niet aan derden overdragen 
of doen (laten) uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Adbulco. Een door Adbulco gegeven toestemming ontslaat de leverancier niet van 
enige verplichting uit de tussen leverancier en Adbulco gesloten overeenkomst.  
 
Artikel 13 – Eigendom en risico. 
13.1 De eigendom van de zaken gaat over bij levering aan Adbulco, of eerder 
indien partijen daartoe afspraken maken en Adbulco dat wenselijk acht.  
13.2 De levering en het transport van de zaken geschieden volledig voor rekening 
en risico van de leverancier.  
13.3 Leverancier is verplicht op eerste verzoek van Adbulco mee te werken aan 
het vestigen van zekerheidsrechten ten behoeve van Adbulco terzake van (een) 
vordering(en) op de leverancier, uit wat voor hoofde dan ook, bijvoorbeeld door het  
vestigen van een stil pandrecht. 
 
Artikel 14 – Garantie. 
Indien de leverantie na (op)levering enig gebrek vertoont, dan zal de leverancier 
de leverantie onverwijld in overleg met Adbulco herstellen of vervangen, een en 
ander ter keuze van Adbulco. Alle kosten, verbonden aan het herstel, vervanging 
en weer in gebruikstelling, zijn voor rekening van de leverancier. Indien de leve-
rancier, naar het oordeel van Adbulco, bedoeld gebrek te laat en/of niet behoorlijk 
herstelt of vervangt, is Adbulco vrij om – na schriftelijke kennisgeving – het ter 
zake nodige op kosten van leverancier uit te (laten) voeren. 
 
Artikel 15 – Octrooi-, auteurs, merken- en modellenrecht. 
Leverancier staat er voor in dat Adbulco ongestoord gebruik en toepassing van de 
leverantie kan maken en vrijwaart Adbulco, alsmede diens afnemers voor alle 
aanspraken van derden, waar ook ter wereld, voorzover deze gebaseerd zijn op al 
dan niet vermeende schending van aan die derden behorende rechten van 
industriële eigendom en/of auteursrechten en aanverwante rechten van intellectue-
le eigendom. 
Alle kosten, onder meer bestaande uit buitengerechtelijke werkzaamheden, 
gerechtelijke procedures en alle aanverwante werkzaamheden, als gevolg van 
dergelijke aanspraken zullen volledig voor rekening zijn van leverancier. 
 
Artikel 16 – Beëindiging c.q. ontbinding 
16.1 Adbulco heeft onverminderd haar rechten op schadevergoeding, het recht om 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst, indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn 
verplichtingen nakomt, ook indien er sprake is van overmacht of indien de leveran-
cier geen verwijt treft, alsmede ingeval van (een dreigend) faillissement of sursé-
ance van betaling van leverancier, indien er beslag op een belangrijk deel van de 
bedrijfseigendommen, beslag bij hem op goederen bestemd voor de bestelling van 
Adbulco wordt gelegd, of ingeval van (gedeeltelijke) liquidatie of bedrijfsverschui-
ving van de onderneming van de leverancier. 
16.2 Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Adbulco, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding, te harer keuze het recht: 
a. reeds geleverde maar niet (meer) te gebruiken zaken voor rekening en risico 

van de leverancier naar hem terug te zenden en de voor deze zaken reeds 
gedane betalingen terug te vorderen;  

b. na schriftelijke kennisgeving de bestelling zelf of door derden te laten 
voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door leverancier ge-
leverde, waarbij alle kosten dienaangaande voor rekening van de leverancier 
komen. 

16.3 Alle vorderingen die Adbulco ten gevolge van de (gedeeltelijke) ontbinding 
mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele schadevergoedingsvordering, 
zijn terstond en geheel opeisbaar.  
16.4. Ook ingeval van overmacht aan de zijde van de leverancier of door de 
leverancier ingeschakelde derde(n) is Adbulco te allen tijde gerechtigd de over-
eenkomst per direct te ontbinden, zonder in dat geval gehouden te zijn enige 
schade en/of vergoeding aan de leverancier te betalen. 
 
Artikel 17 – Verrekening. 
Adbulco heeft het recht verschuldigde betalingen, een en ander in de ruimste zin 
van het woord, te verrekenen met al haar vorderingen op leverancier, zonder 
rechterlijke tussenkomst. 
 
Artikel 18 – Aansprakelijkheid. 
18.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die hij, de voor of vanwege 
hem werkzame personen en/of de door hem direct of indirect tewerkgestelden c.q. 
ingeschakelde derden toebrengen aan Adbulco (waaronder tevens begrepen 
elektronische virussen en dergelijke als gevolg van onder meer e-mail verkeer en 
gegevensdragers en de opstallen en machines).  
18.2 De leverancier heeft een gelijke aansprakelijkheid voor alle schade die de 
geleverde zaken en/of andere zaken zoals bijvoorbeeld werktuigen, gereedschap-
pen en hulpmiddelen bij leverancier en de hiervoor genoemden in gebruik, aan 
Adbulco toebrengen.  
18.3 De leverancier vrijwaart Adbulco voor aanspraken van derden te dezer zake. 
De leverancier moet zijn aansprakelijkheid als  in dit artikel omschreven ter zake 
waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, deugdelijk en voor een vol-
doende bedrag verzekeren. Op eerste verzoek zal de polis aan Adbulco ter inzage 
worden gegeven. 
 
Artikel 19 - Deelbaarheid. 
Deze voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn, en als enig deel ervan om 
enigerlei reden als ongeldig wordt beschouwd, zal de rest niet als ongeldig worden 
beschouwd maar volledig van kracht blijven. 
 
Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen. 
Geschillen tussen partijen zullen voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem. 
Nederlands recht is van toepassing. 
 
 
 


