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TECHNOLUTION INKOOPVOORWAARDEN 1401 

1. Toepasselijkheid  
1.1. Deze algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten 

waarbij Technolution B.V. (hierna: “Technolution”) als koper optreedt, zaken of 
diensten van een derde (hierna: "de Leverancier") betrekt of anderszins een 
opdracht aan de Leverancier verstrekt.  

1.2. De toepasselijkheid van afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of 
andere bedingen waarnaar de Leverancier in haar offerte, orderbevestiging, 
correspondentie of anderszins verwijst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, 
behoudens voor zover deze door Technolution schriftelijk en uitdrukkelijk zijn 
aanvaard.  

1.3. De overeenkomst komt tot stand,  
a. indien de Leverancier een offerte heeft uitgebracht: door het op basis daarvan 
verstrekken van een opdracht door Technolution aan de Leverancier met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 1.2;  
b. indien Technolution zonder voorafgaande offerte een opdracht aan de 
Leverancier heeft verstrekt: door retournering door de Leverancier van de door 
haar zonder voorbehoud, waaronder in ieder geval ook het bepaalde in artikel 
1.2 valt, ondertekende bevestiging.  

1.4. Na totstandkoming van de overeenkomst kan deze uitsluitend gewijzigd worden 
met schriftelijke instemming van beide partijen, zij het met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2.5.  
 

2. Levering en verrichten werkzaamheden/diensten  
2.1. De werkzaamheden/diensten dienen te worden verricht conform de in de 

opdracht of in de overeenkomst geformuleerde eisen en conform de eisen van 
goed vakmanschap, zonder bijkomende kosten van welke aard dan ook, op de 
overeengekomen plaats, het overeengekomen tijdstip en voor de 
overeengekomen prijs.  

2.2. De afgeleverde zaken moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zij 
beantwoorden niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen 
bezitten die Technolution op grond van de overeenkomst mocht verwachten, 
mede op grond van desbetreffende specificaties.  

2.3. Voor zover er geen nadere omschrijving van de aan de zaken te stellen eisen is 
gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan 
de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te 
voldoen.  

2.4. Aflevering van zaken heeft plaats DDP Gouda, tenzij anders aangegeven, 
conform de geldende Incoterms en in overeenstemming met eventuele 
vervoersinstructies van Technolution, op het door Technolution aangegeven 
tijdstip en de door Technolution aangewezen plaats en in een deugdelijke 
verpakking onder aanbieding van alle benodigde documenten, zoals vrachtbrief, 
pakbon en de eventuele douanedocumenten.  

2.5. Technolution heeft het recht om, in redelijkheid en billijkheid, schriftelijk 
wijzigingen in de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden/diensten 
van de Leverancier te verzoeken. De wijzigingen mogen niet van zodanige aard 
en omvang zijn, dat de Leverancier de overeenkomst in redelijkheid niet zou zijn 
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aangegaan, indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest, in 
welk geval partijen in overleg treden over het wijzigingsverzoek. 
 

3. Risico- en eigendomsovergang en betaling  
3.1. Technolution verkrijgt het eigendom van de zaken  

a. indien zij de zaken na aflevering keurt of controleert op het tijdstip van de 
goedkeuring of de akkoordbevinding. Technolution keurt of controleert binnen 
twee weken na aflevering.  
b. indien zij de zaken niet meteen keurt of controleert, twee weken na aflevering.  

3.2. De zaken zijn vanaf het tijdstip van aflevering voor risico van Technolution.  
3.3. Het eigendomsrecht van en het auteursrecht op alle informatie die de 

Leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust 
te allen tijde bij Technolution. Technolution verkrijgt de rechten op deze 
informatie zonder daarvoor nadere vergoedingen verschuldigd te zijn. De 
Leverancier verklaart haar eventuele eigendoms- of auteursrechten als in dit 
artikel bedoeld reeds nu voor alsdan in volle eigendom over te dragen aan 
Technolution. Voor zover dit nu nog niet mogelijk is, verbindt de Leverancier zich 
al het nodige te doen om deze eigendomsoverdracht alsnog te bewerkstelligen.  

3.4. Tenzij anders is overeengekomen, zal de betaling geschieden binnen 45 dagen 
na ontvangst van de factuur, mits deze is verstuurd conform de afspraken, tenzij 
Technolution binnen de betalingstermijn bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze 
waarop de order of de overeenkomst is uitgevoerd door de Leverancier.  
 

4. Toerekenbare tekortkoming en herstel  
4.1. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, 

bericht de Leverancier dat onmiddellijk aan Technolution met vermelding van 
oorzaak en consequenties. Tevens stelt de Leverancier maatregelen voor om 
verdere vertraging te voorkomen. Binnen 14 dagen na deze melding bericht 
Technolution of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de 
genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Technolution de oorzaak 
van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen 
die Technolution op grond van de overeenkomst toekomen onverlet.  

4.2. Indien blijkt dat het geleverde niet, niet tijdig en/of onvolledig voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen of de werkzaamheden/diensten niet conform 
afspraken zijn verricht of de Leverancier niet handelt conform het bepaalde in 
artikel 10, zal Technolution onmiddellijk na ontdekking daarvan de Leverancier 
een met redenen omkleed bericht van non-acceptatie zenden en zal 
Technolution de Leverancier een redelijke termijn stellen voor herstel, 
verbetering of vervanging. Indien de tekortkoming na verloop van deze termijn 
niet is opgeheven, is Technolution zonder dat daarvoor een ingebrekestelling 
vereist is gerechtigd, te zijner keuze:  
a. de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of  
b. de leverantie te accepteren tegen een lagere prijs.  
Alle kosten, waaronder ook transportkosten, samenhangende met het herstel, de 
verbetering of de vervanging zijn voor rekening van de Leverancier.  

4.3. Technolution zal niet van haar bevoegdheid tot (gedeeltelijke) ontbinding als 
bedoeld in artikel 4.2 sub a. gebruik kunnen maken, indien herstel, verbetering of 
vervanging vóór het overeengekomen tijdstip van levering kan worden 
gerealiseerd. 

4.4. Indien Technolution de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt op grond 
van artikel 4.2, is de Leverancier gehouden de eventueel reeds verrichte 
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betalingen ten aanzien van de niet geleverde delen van de leverantie of niet 
verrichte werkzaamheden/diensten te retourneren en de door Technolution 
geleden schade te vergoeden. Tevens zijn alle vorderingen die Technolution dan 
op de Leverancier heeft direct volledig opeisbaar. 

4.5. Het feit dat Technolution de Leverancier niet informeert over het in gebreke zijn 
ten aanzien van enige verplichting betekent niet dat Technolution afziet van haar 
recht om volledige nakoming van de Leverancier te verlangen. 

 
5. Garantie en aansprakelijkheid 

5.1. De Leverancier garandeert dat de goederen deskundig zijn gemaakt en van 
goede kwaliteit zijn en staat in voor de afwezigheid van enige zichtbare of 
onzichtbare gebreken in constructie, fabricage en/of materiaal gedurende 
minimaal één jaar na levering, tenzij schriftelijk een andere garantietermijn is 
overeengekomen. 

5.2. De Leverancier is gehouden tot vergoeding van de directe schade die 
Technolution of haar personeel lijdt door een toerekenbare tekortkoming in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatig handelen 
van de Leverancier, zijn personeel of andere door de Leverancier bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken personen. 

5.3. De Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en tegen risico's als 
in dit artikel bedoeld voldoende te verzekeren (in ieder geval tot een bedrag van 
€ 1.000.000 per schadeveroorzakende gebeurtenis). De Leverancier is 
gehouden op eerste verzoek van Technolution inzage te verschaffen in de 
desbetreffende verzekeringspolis en de ter zake verrichte premiebetalingen. 

5.4. De Leverancier vrijwaart Technolution van alle schade die voor Technolution 
mocht ontstaan ten gevolge van enige door of vanwege de Leverancier 
veroorzaakte inbreuk of gepretendeerde inbreuk op welk intellectueel of 
industrieel eigendomsrecht of overig recht van derden dan ook. 
 

6. Ontbinding 
6.1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is Technolution gerechtigd om, 

zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn in geval: 
- aan de Leverancier surséance van betaling is verleend; 
- de Leverancier in staat van faillissement is verklaard, of door haar een daartoe 
strekkend verzoek is ingediend; 
- beslag is gelegd op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken van de 
Leverancier die bestemd zijn voor de uitvoering van de opdracht; 
- van liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de 
onderneming van de Leverancier; 
- de Leverancier blijvend tekortschiet conform het bepaalde in artikel 4. 

6.2. Ontbinding geschiedt door middel van een brief aan de Leverancier. 
6.3. Technolution mag ook buiten de in artikel 6.1 geregelde gevallen de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, mits zij de schade vergoedt die 
de Leverancier daardoor lijdt. 
 

7. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 
7.1. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den 
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Haag, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen 
overeenkomen. 

7.2. Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het 
‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing. 

7.3. Verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn voort te duren na beëindiging van 
de overeenkomst zullen van kracht blijven na afloop van de overeenkomst. 

 
8. Geheimhouding 

8.1. Behoudens de mogelijkheid van verkregen schriftelijke toestemming van 
Technolution is de Leverancier verplicht het bestaan, de aard en de inhoud van 
de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheim te houden en niets 
daaromtrent openbaar te maken. 

8.2. De Leverancier maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter 
kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan 
vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig 
wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking 
daarvan verplicht. 

8.3. De Leverancier verplicht zijn personeel deze geheimhoudingsverplichting na te 
leven. 

8.4. Bij schending/overtreding van de geheimhoudingsverplichting door de 
Leverancier heeft Technolution recht op schadevergoeding voor de geleden 
schade. De Leverancier is zich bewust dat deze schade aanzienlijk kan zijn. 


