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Tenzij er in mantelovereenkomsten, orders en afzonderlijke overeenkomsten iets anders
schriftelijk is bepaald, zijn de volgende INKOOPVOORWAARDEN van toepassing op de
contractuele relatie tussen de leverancier en het bestellende bedrijf van Tower Automotive (hierna
"opdrachtgever" genoemd).
Een eenvoudig en uitgebreid eigendomsvoorbehoud alsook de reservering van een rekeningcourantkrediet zijn de enige uitzonderingen op bovenstaande. Opdrachtgever accepteert bij deze
de levering onder dit eigendomsvoorbehoud en uitbreidingen ervan.
In geen geval geldt de onvoorwaardelijke aanvaarding van goederen of diensten door
opdrachtgever als aanvaarding van afwijkende voorwaarden van leverancier.
Door leverancier aan opdrachtgever gerichte mededelingen waarin gewezen wordt op de
aanvaarding van afwijkende leveringsvoorwaarden door opdrachtgever voor het geval er geen
bezwaar aangetekend wordt, zijn niet rechtsgeldig.
1. Leveringsovereenkomst
1.1 In de regel komt een leveringsovereenkomst tot stand door een schriftelijke order en de
schriftelijke orderbevestiging door leverancier. Hetzelfde geldt voor wijzigingen of
uitbreidingen van de order. Bij het afroepen van leveringen of wijzigingen daarvan kan
worden volstaan met datatransmissie.
1.2 Een overeenkomst komt ook dan tot stand tussen opdrachtgever en leverancier als
leverancier hiertegen niet binnen een week na ontvangst van een door opdrachtgever
geplaatste order schriftelijk bezwaar aantekent.
1.3 Bij stapsgewijs verbruikte producten worden in een mantelovereenkomst product, plaats
van levering, prijs en verdere inkoopsvoorwaarden (transport, verpakking enz.)
vastgelegd. Leveringsgegevens en –hoeveelheden worden in regelmatige tijdsafstanden
door oproepen van leveringen vastgelegd. Daarbij houdt hij tevens rekening met de soort
en omvang van de te leveren producten alsook met de grootte en het productievermogen
van de onderneming van de leverancier. Leverancier wordt hierbij contractueel verplicht
om de in oproepen vastgelegde hoeveelheden en termijnen in acht te nemen.
1.4 De in de order en/of in de mantelovereenkomst aangegeven prijs is bindend en omvat,
tenzij anders overeengekomen, de kosten voor verpakking, verzekering, vracht en
transport naar het leveringsadres en/of naar de plaats van gebruik volgens opgave door
opdrachtgever.
1.5 De levering, inclusief de levering naar het leveringsadres en/of naar de plaats van gebruik
volgens opgave van opdrachtgever is voor risico van leverancier, tenzij de opdrachtgever
de expediteur heeft gekozen.
1.6 Leverancier wordt hierbij contractueel verplicht om op alle verzendingsbonnen minstens –
en in overeenstemming met de order – het ordernummer, de orderdatum, de hoeveelheid
of het aantal verzonden artikelen, de losplaats (plaats van levering volgens artikel 1.3) en,
mits aanwezig, het materiaalnummer te vermelden. Wanneer deze gegevens ontbreken,
kan dit de retourlevering van de zending tot gevolg hebben, die voor rekening van
leverancier is.

1.7 Beide partijen kunnen redelijke wijzigingen van de order met betrekking tot constructie en
levertijd slechts in schriftelijke vorm aanvragen. Leverancier en opdrachtgever dienen
wederzijds afspraken te maken over eventuele gevolgen die uit de wijzigingen
voortvloeien, bv. extra of lagere kosten, levertijd enz.
1.8 Door leverancier gegeven suborders dienen vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden
door opdrachtgever. Dit geldt niet voor zover de leverancier voor het uitvoeren van de
opdracht aangewezen is op de toelevering van in de handel gebruikelijke, vervangbare
goederen.
1.9 Indien leverancier de betaling tijdelijk staakt of indien faillissement wordt aangevraagd,
heeft opdrachtgever het recht, onverminderd de overige rechten die uit de
leveringsovereenkomst voortvloeien, zich terug te trekken uit het niet-nagekomen deel
van de overeenkomst. Tenzij er andere dwingende wettelijke bepalingen gelden in het
land waarin de leverancier gevestigd is betreffende terugtrekking voor het nietnagekomen deel van de overeenkomst in geval van faillissement, zijn deze bepalingen
van toepassing.
1.10 Andere algemene voorwaarden worden hiermee uitgesloten, ook wanneer de
opdrachtgever zich hier niet uitdrukkelijk tegen uitgesproken heeft.
1.11

Deze inkoopvoorwaarden vormen een uitbreiding op eventuele bestaande
mantelovereenkomsten. In geval van twijfel genieten andersluidende bepalingen in
mantelovereenkomsten of orders voorrang boven de bepalingen in deze
inkoopvoorwaarden.

2. Leveringstermijnen / Contractuele boete bij niet-nakoming
2.1. De in de order vermelde leveringstermijn is bindend. De ontvangst van de goederen op de
door opdrachtgever genoemde of door beide partijen schriftelijk overeengekomen plaats
van levering/betaling geldt als tijdige levering (plaats van levering zoals genoemd in
artikel 1.3).
2.2 Tenzij anders overeengekomen, is leverancier bij vertraagde levering per verzuimdag
rente wegens te late betaling ter hoogte van 0,25% van de waarde van het niet tijdig
geleverde deel van de levering aan opdrachtgever verschuldigd, in totaal echter niet meer
dan 5%. Vorderingen tot verdere vergoedingen zijn niet uitgesloten.
3. Levering / Risico-overdracht / Storingen in de levering
3.1 De goederen worden geleverd naar de plaats van gebruik of naar het leveringsadres dat in
de order is aangegeven (plaats van levering zoals genoemd in artikel 1.3).
3.2. Voor zover er schriftelijk niet anders is overeengekomen, gaat het risico bij in
ontvangstname van de levering over op opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de goederen
niet aanvaardt.
3.3 Opdrachtgever dient de goederen binnen redelijke termijn na levering te controleren op
kwaliteit en hoeveelheid en leverancier binnen redelijke termijn aan te spreken op
afwijkingen. Indien het direct bij in ontvangstname van goederen duidelijk is dat er
goederen ontbreken, dient opdrachtgever de leverancier binnen een termijn van 5
werkdagen (maandag tot vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen in het land

van opdrachtgever), gerekend vanaf de inontvangstname van goederen, op de hoogte te
brengen. Indien in een later stadium of bij een latere controle blijkt dat er goederen
ontbreken, dan dient opdrachtgever binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de
inontvangstname van de goederen of – bij ontdekking in een later stadium – vanaf het
moment van ontdekking, de leverancier op de hoogte te brengen.
3.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn gedeeltelijke leveringen of prestaties
niet toegestaan. Opdrachtgever heeft daarom het recht om resterende hoeveelheden te
annuleren.
3.5 Overmacht, arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen (tenzij door leverancier veroorzaakt)
of andere gevallen van overmacht ontheffen de leverancier voor de duur van de
verhindering van zijn plicht tot tijdige levering van het leveringsvoorwerp.
3.6 Bij dreigende vertragingen van de levering dient leverancier opdrachtgever onmiddellijk
schriftelijk te informeren met opgave van de redenen en de verwachte duur van de
vertraging.
3.7 Bij achterstallige leveringen en/of herhaalde leveringsproblemen, om een willekeurige
reden, is opdrachtgever ongeacht andere gevolgen bevoegd te eisen dat er een voorraad
goederen opgebouwd wordt. Alle kosten die eventueel ontstaan zijn voor rekening van
leverancier.
4. Inspectie
4.1 Als de order de plaatsing of montage of inbedrijfstelling van het leveringsvoorwerp als
aanvullende prestatie omvat, is hiertoe een formele, schriftelijk gedocumenteerde keuring
door opdrachtgever vereist. Slechts na succesvolle controle en vrijtekening van de
levering, plaatsing en montage zal het risico, behoudens andersluidende bepalingen in
artikel 3, op opdrachtgever overgaan. In deze gevallen is de niet-vaststelling van
gebreken bij deze keuringen voorwaarde voor de aanspraken van leverancier, die pas na
de keuring rechtsgeldig zijn.
4.2 Indien een keuring noodzakelijk is, dient het leveringsvoorwerp door leverancier binnen
een termijn geleverd te worden die opdrachtgever in staat stelt om het leveringsvoorwerp
vóór de overeengekomen leveringstermijn te keuren. Pas nadat de keuring is uitgevoerd,
is leverancier zijn leveringsplicht nagekomen.
4.3 Betalingen door opdrachtgever vóór de keuring betekenen niet dat een dergelijke keuring
van het leveringsvoorwerp al heeft plaatsgevonden.
4.4 Indien er is overeengekomen dat er aan de keuring eerst een testfase vooraf dient te gaan,
is het in punt 4.2 bepaalde van toepassing.
5. Kwaliteit / Documentatie
5.1 Op verzoek van opdrachtgever stelt leverancier hem volledige informatie over de
samenstelling van het leveringsvoorwerp ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om
te voldoen aan wettelijke bepalingen of officiële voorschriften in binnen- of buitenland.
5.2 Indien opdrachtgever eerste of vergelijkende bemonstering verlangt, mag leverancier pas
na ontvangst van een desbetreffende schriftelijke toestemming door opdrachtgever
beginnen met de productie van het leveringsvoorwerp/de leveringsvoorwerpen.

5.3 Bij zijn leveringen dient leverancier zich te houden aan de stand van de techniek, de
toepasselijke veiligheidsvoorschriften en de overeengekomen technische specificaties, in
het bijzonder de gegevens die in de order vermeld zijn. Dit geldt in het bijzonder voor
alle in het bedrijf van opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Bij leverancier wordt een
actueel kwaliteitsborging- en kwaliteitsmanagementsysteem toegepast. Alle wijzigingen,
ook geringe, van het leveringsvoorwerp en/of van het productieproces behoeven de
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Soort en omvang van de
tests, meet- en controletechniek en de daarbij toegepaste procédés dienen tussen
leverancier en opdrachtgever afgesproken te worden.
5.4 Bij alle in de technische documenten of door aparte overeenkomsten bijzonder
gemarkeerde onderdelen (bijv. documentatieplichtige onderdelen) dient door leverancier
tevens gedocumenteerd te worden wanneer, hoe en door wie de leveringsvoorwerpen
gekeurd zijn op hun documentatieplichtige eigenschappen en welke resultaten de
keuringen van de kwaliteitseigenschappen opgeleverd hebben. Deze controledocumenten
moeten 15 jaar bewaard worden en aan opdrachtgever voorgelegd worden als hij dit
wenst.
5.5 Voor de keuring van de eerste bemonstering en de keuring van documentatieplichtige
eigenschappen wordt bij deze verwezen naar de VDA-publicatie "Sicherung der Qualität
von
Lieferungen
–
Lieferantenauswahl/Produktionsprozess
–
und
Produktfreigabe/Qualitätsleistung in der Serie"* in de nieuwste versie en/of de QS-9000publicatie "Production Part Approval Proces (PPAP)" in de nieuwste versie. Ongeacht
het bovenstaande moet leverancier de kwaliteit van de leveringsvoorwerpen continu
controleren. Informatie over mogelijkheden tot het verbeteren van de kwaliteit van de
leveringsvoorwerpen wordt steeds door de partijen uitgewisseld.
5.6 Opdrachtgever wordt bij deze verplicht om bij het met het rapport van de eerste
bemonstering voorgelegde eerste monster kosteloos een tegencontrole te doen. Indien er
wegens een onjuiste eerste bemonstering een volledige of gedeeltelijke herhaling daarvan
plaatsvindt, dienen de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan door leverancier aan de
opdrachtgever vergoed te worden; hiervoor wordt een totaalbedrag van 200 euro per
geval overeengekomen.
5.7 Leverancier moet ervoor zorgen dat de leveringsvoorwerpen voldoen aan de in de order
vermelde specificaties. Voor elke objectief correcte schriftelijke klacht rekent de
opdrachtgever 50 euro aan.
5.8 Leverancier moet opdrachtgever en zijn klanten op verzoek toegang verlenen tot alle
productierelevante, voor productie, controle en opslag gebruikte ruimten en terreinen
alsook tot kwaliteitsrelevante documenten. Hetzelfde geldt voor instanties die
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de weg, voorschriften voor uitlaatgassen,
enz. Hierbij worden beperkingen toegestaan die geschikt zijn om handelsgeheimen te
beschermen
6. Wijze van betalen / Overdracht
6.1 De betaling wordt pas verricht na ontvangst van de volgens de overeenkomst geleverde
voorwerpen en na ontvangst van een correcte en als boekingsbewijs bruikbare factuur.
6.2 Leveringen die vóór de overeengekomen leveringstermijn zijn geleverd, worden pas op de
overeengekomen leveringstermijn geacht geleverd te zijn.

6.3 Indien er schriftelijk geen bijzondere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dan
dient opdrachtgever na ontvangst van de volgens de overeenkomst te leveren goederen en
na ontvangst van een correct en als boekingsbewijs bruikbare factuur binnen 14 dagen
met 3% aftrek of binnen 30 dagen zonder aftrek te betalen. Bij ontvangst van vroege
leveringen wordt de vervaldatum bepaald op basis van de overeengekomen
leveringstermijn.
6.4 Betalingen worden per cheque voldaan of door het bedrag over te maken.
6.5 Wanneer er bij wijze van uitzondering aanbetalingen zijn overeengekomen, worden deze
slechts verricht tegen een bankgarantie in overeenstemming met de voorwaarden van
opdrachtgever
6.6 Overdracht van vorderingen van leverancier aan derden behoeft voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtgever. Draagt leverancier vorderingen over aan derden zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, dan dient de leverancier de derde partij
over de inhoud van deze bepaling vooraf te informeren en is de overdracht geldig. De
opdrachtgever kan echter naar eigen inzicht met bevrijdende werking aan de leverancier
of derde partij betalen. Verzuimt de leverancier de derde partij hiervan in kennis te
stellen, dan is leverancier ten opzichte van opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit
voortvloeiende schade, ongeacht de aard.
6.7 Bij foutieve of onvolledige levering is opdrachtgever bevoegd om de betaling op te
schorten totdat de overeenkomst correct is nagekomen
6.8 De factuur van opdrachtgever dient in tweevoud opgemaakt te worden (met aanduiding
van de kopie). Deze moet als boekingsbewijs bruikbaar zijn, met opgave van
leveranciernummer, datum en nummer van de order en/of mantelovereenkomst,
hoeveelheid en materiaalnummer, nummer en datum van de leverbon, verzendingswijze
en prijs/kwantumeenheid van de in rekening gestelde goederen als overeengekomen.
6.9 Indien montage en plaatsing bij de levering inbegrepen zijn, volgt betaling na
goedkeuring van de montage door de opdrachtgever en na ontvangst van de factuur.
7. Vrijwaring
7.1 De vrijwaringperiode van leverancier begint met de goedkeuring van het
leveringsvoorwerp door opdrachtgever zoals hierboven onder punt 3.3 bepaald. Wanneer
er montage bij de levering inbegrepen is, begint de vrijwaringperiode, in afwijking van
artikel 7.1, regel 1 pas na goedkeuring en vrijtekening door de opdrachtgever.

7.2 Indien opdrachtgever in het kader van het productieproces gebreken vaststelt, heeft
leverancier de mogelijkheid om de geleverde zaken met gebreken uit te sorteren, achteraf
te verbeteren of nieuw te leveren als dit acceptabel is voor opdrachtgever. Indien
leverancier hiertoe niet in staat is of indien hij niet onmiddellijk voldoet aan een dergelijk
verzoek, kan opdrachtgever zich met betrekking tot deze goederen terugtrekken uit de
overeenkomst en de goederen voor risico en rekening van leverancier aan hem
terugleveren. In dringende gevallen kunnen opdrachtgever of derden de goederen achteraf
verbeteren, nadat de leverancier in kennis is gesteld van deze handelwijze. De kosten die
daarbij ontstaan zijn voor rekening van leverancier. De opdrachtgever zal de leverancier
hierover zo snel mogelijk informeren en de verdere procedure afstemmen. Indien ook de

volgende levering met dezelfde goederen gebreken heeft, kan opdrachtgever zich ook met
betrekking tot het nog niet-vervulde overige deel uit de overeenkomst terugtrekken.
7.3 Een door opdrachtgever ingediende schriftelijke klacht heeft schorsende werking op de
vrijwaringperiode voor het leveringsvoorwerp dat een gebrek heeft.
7.4 De vrijwaringperiode geldt onafhankelijk van de gebruiksduur van het leveringsvoorwerp.
7.5 De aansprakelijkheid van leverancier is ook dan van toepassing als hij niet de fabrikant
van het leveringsvoorwerp of van delen ervan is.
7.6 Op verzoek van leverancier moet opdrachtgever alle door hem voor eigen rekening te
vervangen onderdelen aan leverancier ter beschikking stellen. Opdrachtgever bewaart
deze onderdelen hoogstens voor de duur van 30 dagen; als deze zijn verstreken kan
opdrachtgever de onderdelen hetzij aan leverancier voor diens rekening terugleveren, een
vergoeding voor de opslag daarvan verlangen of ze onverminderd zijn
vrijwaringsaanspraken verwijderen.
7.7 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, administratiekosten ter hoogte van 100 euro
aan te rekenen voor verbeteringen achteraf en/of retourleveringen. De indiening van
aanspraken wegens direct ontstane kosten blijft onverminderd van kracht.
7.8

Daarnaast heeft opdrachtgever ook in volle omvang recht op wettelijke
vrijwaringsaanspraken. Hij kan van leverancier hetzij het herstel van de gebreken, of een
vervangende levering eisen, waarbij de desbetreffende kosten voor rekening van
leverancier zijn. Het recht van opdrachtgever op indiening van aanspraken voor
schadevorderingen blijft onverminderd van kracht.

7.9 De aanspraken die uit de vrijwaring van leverancier voortvloeien, verjaren 24 maanden
nadat het eerste kentekenbewijs van het voertuig verstrekt is of het onderdeel ingebouwd
is, uiterlijk echter 30 maanden na ontvangst van de levering door opdrachtgever volgens
het in punt 3.3 bepaalde.
8. Eigendomsrechten
8.1

Leverancier is aansprakelijk voor vorderingen die uit een gebruik van
leveringsvoorwerpen ontstaan, dat weliswaar volgens afspraak is, maar een inbreuk op
bestaande en hangende eigendomsrechten is.

8.2 Leverancier stelt opdrachtgever vrij van elke aansprakelijkheid voor aanspraken die
voortvloeien uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten als leverancier het
leveringsvoorwerp niet volgens de specificaties van opdrachtgever vervaardigd heeft.
Verdere aanspraken van opdrachtgever op schadevergoeding blijven onverminderd van
kracht.
8.3 Leverancier informeert opdrachtgever over het gebruik van openbaar en niet-openbaar
gemaakte, eigen en in licentie gebruikte, bestaande en hangende eigendomsrechten
voordat ze verleend worden, in het bijzonder als hij beoogt licentievergoedingen aan te
rekenen.
8.4 De partijen worden hierbij contractueel verplicht elkaar onmiddellijk te informeren over
zich aftekenende gevaren van inbreuken en voorgewende gevallen van inbreuken en
elkaar in staat te stellen dergelijke beweringen met wederzijds goedvinden tegen te gaan.

9. Bedrijfsmiddelen / Tekeningen / enz.
9.1 Bedrijfsmiddelen zoals vormgereedschappen, matrijzen, mallen, modellen, monsters,
werktuigen, tekeningen, enz. die opdrachtgever leverancier ter beschikking heeft gesteld,
dienen op verzoek van opdrachtgever teruggeleverd te worden.
9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door opdrachtgever mogen de aan
leverancier ter beschikking gestelde of volgens specificaties van opdrachtgever
vervaardigde bedrijfsmiddelen niet nagemaakt, verkocht, in pand gegeven, als zekerheid
overgelaten, op andere wijze overgedragen of voor derden gebruikt worden. Hetzelfde
geldt voor de met deze bedrijfsmiddelen vervaardigde leveringsvoorwerpen.
9.3 Door opdrachtgever aan leverancier ter beschikking gestelde, door opdrachtgever betaalde
of tijdens de afhandeling van de order bekend wordende tekeningen, modellen, matrijzen,
monsters, werktuigen, andere bedrijfsmiddelen en knowhow mogen uitsluitend met
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever gebruikt worden voor
leveringen aan derden. Ze mogen niet aan onbevoegde derden overgedragen of voor hen
toegankelijk gemaakt worden. Kopieën van deze voorwerpen zijn uitsluitend toegestaan
in het kader van het financiële noodzakelijke en van auteursrechtelijke voorschriften.
9.4 Aan onderaannemers/-leveranciers dient een desbetreffende verplichting opgelegd te
worden. De leverancier is verplicht om op verzoek een controleerbaar bewijs van de
vervulling van deze plicht te overleggen.
10. Geheimhouding / Openbaarmaking
Leverancier wordt bij deze contractueel verplicht om alle niet-openbaar gemaakte administratieve
en technische bijzonderheden waarvan hij door de zakelijke relatie kennis krijgt, als
handelsgeheim te behandelen.
11. Verzekering
Leverancier wordt bij deze contractueel verplicht om, ter bescherming van alle risico's die in
verband met het leveringsvoorwerp optreden, adequate verzekeringen af te sluiten (in het
bijzonder productaansprakelijkheid, terugroepacties, enz.) en opdrachtgever op diens verzoek de
betreffende verzekeringspolissen voor te leggen. De leverancier is verplicht om op verzoek ook
een controleerbaar bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat de verzekeringspremies betaald
worden.
12. Milieubescherming
Leverancier wordt bij deze contractueel verplicht om zijn prestaties steeds te leveren met
inachtneming van de geldende nationale en internationale normen, wetten en voorschriften met
betrekking tot de veiligheid en tot de bescherming van het milieu en met inachtneming van de
betreffende stand van de techniek. Voor de levering en plaatsing van machines dienen de wetten
en voorschriften van het betreffende land in acht genomen te worden. Leverancier zorgt in het
kader van de financiële haalbaarheid voor een milieuvriendelijke nakoming van de overeenkomst;
hiertoe behoort ook de keuze van ecologische en herbruikbare grondstoffen, ecologisch
afbreekbare constructies en energie- en grondstofbesparende oplossingen. Het is verboden om
grondstoffen en recepturen te gebruiken waarvan de toepassing wettelijk verboden is. In het
bijzonder dient er rekening gehouden te worden met de richtlijn 2000/53/EG voor oude
voertuigen en de VDA-lijst voor declaratieplichtige stoffen. Leverancier wordt hierbij

contractueel verplicht om alle bij de productie van voertuigen gebruikte grondstoffen in het
materiaalgegevenssysteem van de automobielindustrie (IMDS) op te nemen.
13. Verplichtingen
Voor zover op de geleverde producten, in het kader van een order of een afroep voor levering, in
het bijzonder software, exportbepalingen of uitvoerbeperkingen van een willekeurige aard en
herkomst van toepassing zijn, zal de leverancier de opdrachtgever hierover informeren. Indien de
leverancier de exportbepalingen niet in acht neemt, heeft de opdrachtgever het recht om het
contract voor zover te beëindigen.
14. Slotbepalingen
14.1 De nieuwste versie van de INKOOPVOORWAARDEN volgens de bekendmaking onder
www.towerautomotive.com is altijd van toepassing, ook als de order op een tijdstip
geplaatst werd toen een oude versie nog van toepassing was.
14.2 Leverancier markeert de leveringsvoorwerpen in overeenstemming met de aanwijzing
van opdrachtgever.
14.3 Hierbij wordt toestemming gegeven voor de kwaliteitsrichtlijn Leveranciers van Tower
Automotive Duitsland, tenzij iets anders is overeengekomen.
14.4 Tenzij anders overeengekomen, is voor alle rechtshandelingen uitsluitend het recht van
het land van toepassing waar de betreffende opdrachtgever gevestigd is, met uitsluiting
van het internationale privaatrecht van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Het
Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale
koopovereenkomsten (CISG) is niet van toepassing.
14.5 De gekozen bevoegde rechter voor ingeschreven handelaren voor alle uit de contractuele
relatie voortvloeiende geschillen is het land waar de opdrachtgever gevestigd is, voor
zover maatgevende wettelijke bepalingen niet anders bepalen.
14.6 Indien afzonderlijke regelingen in deze inkoopvoorwaarden of afzonderlijke bepalingen
in een op basis van deze inkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst ongeldig of
onuitvoerbaar worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van
kracht. De ongeldige, nietige of niet uitvoerbare bepaling dient vervangen te worden door
een bepaling die zoveel mogelijk rekening houdt met de gemeenschappelijke wil van
beide partijen en de financiële doelstelling van de te vervangen regeling zoveel mogelijk
benadert.

