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INKOOPVOORWAARDEN TRIOLIET B.V.
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Twente Enschede

1.

Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Trioliet B.V., hierna Trioliet te noemen, gesloten
koopovereenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de leverancier.
b. Aan afspraken die afwijken van de bepalingen in deze inkoopvoorwaarden is Trioliet alleen
gebonden als die afwijkende afspraken door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn geaccepteerd. De
voorwaarden van de leverancier wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

2.

Bestelling
a. De koopovereenkomst komt tot stand nadat Trioliet een schriftelijke opdracht heeft gestuurd of
een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de leverancier voor de door Trioliet gedane
bestelling en de bevestiging door Trioliet is goedgekeurd.
b. De leverancier dient binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging te sturen.
c. Bestellingen, wijzigingen daarvan, of mondelinge afspraken zijn slechts geldig wanneer deze door
de afdeling inkoop van Trioliet schriftelijk zijn geplaatst, dan wel bevestigd.

3.

Prijs
a. De in de bestelling vermelde prijs is vast en geldt voor levering volgens de condities vermeld op de
opdrachtbevestiging.
b. De prijzen zijn in Euro of het dient schriftelijk anders te zijn aangegeven.
c. Aflevering DDP Hinmanweg 19, 7575 BE Oldenzaal, Nederland conform Incoterms 2020, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
d. Montage en servicekosten zijn in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
e. Een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst
is voor rekening van de leverancier, ongeacht de periode die is verstreken tussen het sluiten van de
overeenkomst en de uitvoering daarvan.

4.

Betaling
a. Betaling vindt plaats 60 dagen na levering van de goederen c.q. diensten en goed bevinden
daarvan na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
b. Op de factuur dient de leverancier duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
▪ een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt
geïdentificeerd;
▪ het btw-identificatienummer van de leverancier.
▪ de factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en
eventuele toegepaste kortingen.
▪ Het inkoopordernummer, indien deze niet bekend is de naam van de besteller, van de
overeenkomst waarvoor leverancier de gefactureerde prestatie(s) heeft verricht;
▪ Het pakbonnummer
▪ Het tijdvak(ken) waarin die prestatie(s) zijn verricht;
▪ Naam, adres, bankrekeningnummer van leverancier
▪ De datum van uitreiking van de factuur
c. Betaling vindt plaats volgens de condities als vermeld op de bestelling. Betaling van het geleverde
ontslaat leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(en)t uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst. Betaling houdt geen acceptatie van de goederen in, noch
afstand van enig recht of rechtsmiddel.
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5.

Levertijd
a. De leverancier levert de goederen op het tijdstip en adres dat bepaald is in de bestelling tenzij
Trioliet heeft ingestemd met levering op een ander tijdstip of adres.
b. Indien de leverancier de bevestigde levertijd niet kan nakomen, is de leverancier verplicht Trioliet
hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
c. Trioliet behoudt zich het recht voor om in onderling overleg met de leverancier in de gevraagde
levertijd wijzigingen aan te brengen.
d. Trioliet behoudt zich het recht voor om een vervroegde aflevering niet te accepteren en betalingen
dienovereenkomstig uit te stellen.
e. De opgegeven levertijd geldt als fatale termijn. Indien de overeengekomen levertijd wordt
overschreden is de leverancier in verzuim en heeft Trioliet het recht zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar verdere rechten: de koop, voor
zover deze nog niet geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn; of een boeteclausule te hanteren van 0,5% van de
inkoopwaarde per week dat de opgegeven levertijd wordt overschreden.

6.

Verpakking en verzending
a. De goederen moeten deugdelijk zijn verpakt en volgens instructies van Trioliet zijn gemerkt. De
leverancier is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onvoldoende verpakking c.q.
aanduiding.
b. Alle gebruikte verpakking wordt eigendom van Trioliet, uitgezonderd leenemballage.
c. Indien Trioliet de goederen zal (laten) inklaren, dient de leverancier hem tijdig van de vereiste
documenten te voorzien. Bij nalatigheid daarvan zullen eventueel verschuldigde staan- of liggelden
en/of andere kosten op de leverancier worden verhaald.

7.

Leveringen
a. Kwaliteit
De aangeleverde goederen dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order,
specificaties, tekeningen en kwaliteitsovereenkomsten staat vermeld en met de voorwaarden die
geacht kunnen worden daarbij te horen.
b. Hoeveelheid
Met leveringen van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan,
indien dit schriftelijk met Trioliet is overeengekomen.

8.

Inspectie en beproeving
a. Alvorens tot verzending over te gaan, zal de leverancier met zorg nagaan en controleren of de
goederen beantwoorden aan het doel waarvoor zij zijn gekocht en voldoen aan de
overeengekomen eisen. Deze controle dient schriftelijk te worden vastgelegd en kan desgewenst
door Trioliet worden opgevraagd. Trioliet kan daarbij aanwezig zijn. Trioliet, of derden in opdracht
van Trioliet, hebben ook te allen tijde het recht de bestelde goederen, waar dan ook, te inspecteren.
b. De leverancier licht tijdig in over het tijdstip waarop een goed gereed is voor een inspectie of
keuring, zodat Trioliet of derden daarbij tegenwoordig kunnen zijn en hij verschaft alle voor een
inspectie of keuring benodigde informatie en faciliteiten.

9.

Tekeningen, modellen en gereedschappen
a. De tekeningen, modellen gereedschappen en andere schriftelijke informatie die Trioliet bij de
opdracht aan de leverancier verstrekt, of die de leverancier voor de opdracht heeft gemaakt of laten
maken, blijven of worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van Trioliet en
worden door de leverancier daartoe van duidelijke kenmerken voorzien. Trioliet geldt als hun maker
of ontwerper. De leverancier mag deze tekeningen, modellen en/of gereedschappen niet gebruiken
voor derden, tenzij Trioliet hiervoor schriftelijk toestemming verleent.
b. De leverancier dient de modellen en/of gereedschappen in goede staat te houden en tegen alle
risico's te verzekeren
c. De leverancier zal, tenzij anders overeengekomen, de in de vorige leden bedoelde zaken waarvan
Trioliet de betaling kan aanhouden totdat zij worden teruggezonden en/of op de betaling de kosten,
gemoeid met vervanging van het niet teruggezonden, in mindering kan brengen.
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10. Certificaten, attesten, instructieboeken
Indien in de opdracht certificaten c.q. attesten en/of instructieboeken worden verlangd, dienen deze de
goederen te vergezellen, of uiterlijk 24 uur nadien in het bezit van Trioliet te zijn. Dit geldt ook voor alle
eisen die worden gesteld door de wettelijke voorschriften.
11. Eigendom en risico
De eigendom van en het risico voor de goederen en diensten, gaan bij aflevering aan Trioliet op haar
over, onverminderd het recht op afkeuring van de goederen. Wanneer is overeengekomen dat de
eigendom van de goederen, diensten, onderdelen of materialen, reeds vóór de aflevering overgaat, is de
leverancier gehouden deze zaken voor wie het aangaat te verzekeren en als een goed huisvader te
beheren.
12. Vrijwaring
De leverancier verklaart dat de geleverde goederen geen inbreuk maken op industriële of intellectuele
eigendomsrechten van derden en vrijwaart Trioliet van aanspraken te dezer zake. De leverancier
vrijwaart Trioliet van elke aanspraak gebaseerd op de Nederlandse en/of internationale wettelijke
bepalingen in verband met een gebrek aan het geleverde waardoor een derde schade lijdt, in welke
vorm dan ook.
13. Garantie
a. De leverancier garandeert dat alle geleverde goederen geheel geschikt zijn voor het aan de
leverancier kenbaar gemaakte doel, dan wel het doel dat uit de aard van de producten voortvloeit.
b. Indien binnen 12 maanden na levering, tenzij in de order uitdrukkelijk anders overeengekomen,
Trioliet schriftelijk bericht geeft aan de leverancier omtrent enig gebrek van het geleverde
betreffende de werking daarvan, zal leverancier de goederen zo spoedig mogelijk vervangen of
herstellen. De leverancier draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel van het gebrek, of de
vervanging van de zaken en/of het werk.
c. Indien na levering, tenzij in de order uitdrukkelijk anders overeengekomen, Trioliet schriftelijk bericht
geeft aan de leverancier omtrent enig gebrek van het geleverde betreffende fabricagefouten, zal
leverancier de goederen zo spoedig mogelijk vervangen of herstellen, teneinde de gebreken zonder
kosten voor Trioliet weg te nemen. Indien leverancier in gebreke blijft aan zijn garantieverplichting te
voldoen, heeft Trioliet het recht om op kosten van leverancier de garantiewerkzaamheden zelf te
verrichten of door derden te laten verrichten.
d. De aanspraken van Trioliet ingevolge gebreken aan de geleverde goederen blijven
onverminderd van kracht, ook al zouden deze gebreken eerst tijdens de verdere verwerking of
het gebruik van deze goederen blijken.
14. Opschorting en ontbinding
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 sub e) heeft Trioliet het recht om zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes
maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden indien:
1. De leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit –al dan niet
vanwege overmacht- danwel;
2. Goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele
verplichtingen te voldoen, danwel;
3. In geval van surséance van betaling faillissement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf of een belangrijk deel van de vorderingen van de
wederpartij.
Trioliet in het voorkomende geval niet tot betaling van de prijs en/of enige schadevergoeding gehouden,
onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Trioliet bevoegd en aan
het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Maart 2021

15. Geheimhouding
Alle informatie waaronder tekeningen die door Trioliet ter beschikking zijn gesteld aan de leverancier dienen
vertrouwelijk te worden behandeld en zullen niet door de leverancier worden openbaart aan derde partijen
zonder schriftelijke toestemming van Trioliet. Bij overtreding van dit artikel is de leverancier per overtreding
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.
16. Recht
1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats nabij Trioliet (Almelo,
Enschede
of Zwolle) neemt kennis van geschillen.Trioliet mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en
de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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