Algemene inkoop voorwaarden
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Spaces4you B.V. nader te noemen
“S4Y” optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en diensten (nader te
noemen “goederen”). De opdrachtgever c.q. de verkoper c.q. de verstrekker
van goederen en/of diensten nader te noemen “leverancier” is de wederpartij
die met S4Y een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden
afgeweken. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de leverancier
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst is voor S4Y bindend indien deze door de directie/ bevoegd
procuratiehouder of een S4Y geautoriseerd persoon schriftelijk is bevestigd.
2. Indien een schriftelijke order of afroeporder volgt op een aanbieding van de
leverancier, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment van
dagtekening van de order.
3. Indien een schriftelijke order door S4Y wordt geplaatst zonder een daaraan
voorafgaande aanbieding van de leverancier, dan komt de overeenkomst tot
stand indien en op het moment dat binnen 2 werkdagen na ontvangst van
deze schriftelijke bevestiging de leverancier geen protest heeft aangetekend
tegen de inhoud ervan.
4. In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering
van de overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schriftelijke
bevestiging van de order door S4Y wordt verzonden. De uitvoering van de
mondelinge overeenkomst – m.b.t. reservering – wordt echter niet opgeschort
indien bij het aangaan van de mondelinge overeenkomst door S4Y aan de
leverancier een ordernummer per e-mail wordt verstrekt, voorzien van de
handtekening van een door S4Y geautoriseerd persoon.
Artikel 3. PRIJZEN

1. De overeengekomen prijzen zijn vast en kunnen niet aan herziening
onderhevig zijn. Prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW, en zijn gebaseerd op
de leveringscondities “delivered duty paid” (D.D.P.) op de overeengekomen
plaats van levering.

2. Prijsveranderingen moeten steeds schriftelijk aan S4Y doorgegeven worden;
bij gebreke daarvan gelden die prijzen en kortingen die vermeld staan in de
prijsopgave die op of voorafgaand aan de dag van bestelling aan S4Y is
toegezonden. Indien de wederpartij een hogere prijs in rekening brengt, heeft
S4Y het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel betaling op te schorten
tot het moment dat tussen partijen duidelijkheid is verkregen over de
geldende prijs. De leverancier is in dit geval niet bevoegd rente in rekening te
brengen.
Artikel 4. LEVERING/LEVERTIJD

1. Levering geschiedt D.D.P. franco auto, op de overeengekomen plaats van
levering, stipt op het overeengekomen tijdstip binnen de geldende lostijden
van S4Y, of binnen de overeengekomen termijn(en) als vermeld in de
overeenkomst; dit tijdstip geldt als fatale datum.
2. Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst
dient/dienen de inkooporder en het eventuele projectnummer van S4Y
vermeld te zijn, evenals het/de itemnummer(s), aantal(len) en
omschrijving(en).
3. Ontvangstverklaringen bij aflevering van goederen, getekend door het daartoe
bevoegde personeel van S4Y, of door een derde die door S4Y is aangewezen
om de goederen in ontvangst te nemen, houdt uitdrukkelijk geen aanvaarding
in.
4. Indien S4Y de leverancier verzoekt de levering uit te stellen, zal de leverancier
de goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor S4Y opslaan,
beveiligen en verzekeren. Indien hieraan extra kosten verbonden zijn, zal
vooraf overeenstemming hieromtrent moeten worden bereikt.
5. De leverancier dient onverwijld S4Y per e-mail in kennis te stellen en volledige
informatie te verstrekken indien hij voorziet dat hij zijn verplichting niet, niet
volledig of niet tijdig zal kunnen nakomen, zonder dat zulks overigens in de
rechten van S4Y enige wijziging brengt. De leverancier zal daarbij S4Y
aannemelijk moeten maken dat de levering alsnog binnen de
overeengekomen termijn, dan wel (met goedkeuring van S4Y) aangepaste
fatale termijn en conform de gestelde kwaliteitseisen en
verpakkingsvoorschriften, zal plaatsvinden. Leveringen aan S4Y dienen plaats
te vinden binnen de geldende lostijden.
6. Indien de leverancier toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen op grond van dit artikel, is de leverancier in verzuim zonder dat
daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is en heeft S4Y het recht hetzij de
overeenkomst te ontbinden, hetzij nakoming te verlangen en voor iedere
week of gedeelte van een week waarmede de fatale leveringsdatum wordt

overschreden, een niet voor compensatie vatbare boete te vorderen, gelijk
aan 10% van de koopprijs, onverminderd het recht om schadevergoeding te
vorderen ingeval de werkelijke schade het bedrag der boete mocht
overschrijden.
7. Zolang de levering in overeenstemming met het hierboven gestelde niet heeft
plaatsgevonden, derhalve ook tijdens transport van de goederen, draagt de
leverancier het risico van de te leveren goederen, zelfs dan wanneer de
vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersdocumenten e.d. de
clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de
ontvanger zijn.
Artikel 5. MEER- EN MINDER WERK

1. Als afgeleverde hoeveelheid (gewicht en aantal) zal uitsluitend gelden het door
S4Y of een door S4Y daartoe aangewezen partij, vastgesteld gewicht
respectievelijk aantal.
2. Meer- of minderwerk, evenals afwijkingen van door S4Y geplaatste
bestellingen behoeven voorafgaand uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring
van S4Y.
3. Doorberekenen van meerwerk op projecten door de leverancier kan slechts
geschieden in het geval dat S4Y het meerwerk kan doorberekenen aan haar
opdrachtgever. De opdrachtgever van S4Y dient daartoe een meerwerkbon
voor akkoord te ondertekenen.
Artikel 6. VERPAKKING EN VERZENDING

1. De goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt en conform voorschriften van
S4Y te worden gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van
bestemming in goede staat bereiken. De leverancier is aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking/verlading.
Niet deugdelijk verpakte of geladen goederen mogen alleen al op die grond
worden geweigerd.
2. Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom
van S4Y en moet zonder restricties van overheden op een daarvoor
aangegeven openbare stortplaats afgeleverd/gestort mogen worden.
Leenemballage moet als zodanig duidelijk door de leverancier op de paklijst
worden vermeld.
3. Retourzendingen van leenemballage dient door de leverancier te worden
gedaan en geschiedt voor rekening en risico van de leverancier.

Artikel 7. EIGENDOM

1. De eigendom van de goederen gaat op S4Y over op het moment van levering,
zoals bedoeld in artikel 4.
2. S4Y 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 leverancier zal alsdan de goederen en/of de
hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar
eigendom van S4Y en S4Y vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening
van rechten door derden, alsmede deze goederen verzekeren zoals bedoeld in
artikel 15.5.
Artikel 8. MATERIALEN/HULPMIDDELEN

1. Door S4Y ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van S4Y door de
leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, gereedschappen,
tekeningen, matrijzen, stempels, modellen, instructies, specificaties en overige
hulpmiddelen blijven eigendom van S4Y c. q worden eigendom van S4Y op het
moment van aanschaf of vervaardiging.
2. De leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde
materialen/hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van S4Y, deze in
goede staat te houden, evenals te verzekeren als bedoeld in artikel 15.5,
zolang de leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
Hij zal de hulpmiddelen bij de laatste levering op eerste verzoek van S4Y
retourneren, tenzij hieromtrent andere (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt.
3. Veranderingen aan of afwijkingen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
materialen/hulpmiddelen, evenals het aanwenden van de
materialen/hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de
levering aan S4Y, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van S4Y; goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de
leverancier evenwel onverlet.
Artikel 9. WIJZIGINGEN

1. S4Y is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of hoedanigheid van de te
leveren goederen, evenals de levertijd wordt gewijzigd. S4Y is bevoegd
modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen.
2. Indien dat naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of levertijd, zal hij, alvorens aan de wijziging
gevolg te geven, S4Y hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste

binnen 2 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk
informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel
van S4Y onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de
wijziging, heeft S4Y het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier. Een ontbinding op grond van
dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.
3. De leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder
schriftelijke order of toestemming van S4Y.
Artikel 10. BETALING

1. Betaling vindt plaats 30 dagen na facturatie, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen, mits goedkeuring van de levering en ontvangst van alle
tekeningen, kwaliteit- en garantiecertificaten en de factuur heeft
plaatsgevonden. De factuurdatum is nooit eerder dan de levering.
2. S4Y is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van
eigendomsoverdracht te verlangen, dat de leverancier een onvoorwaardelijke
en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor S4Y acceptabele
bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.
3. S4Y behoudt zich het recht voor een vordering die zij op de leveranciers heeft
met een openstaande factuur te verrekenen, hetzij de betaling op te schorten
tot de leverancier aan al zijn verplichtingen jegens S4Y heeft voldaan.
4. Betaling door S4Y houdt op geen enkele wijze in dat de geleverde goederen
door S4Y worden geaccepteerd.
Artikel 11. KWALITEIT, GARANTIE, KEURING

1. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de
overeenkomst, de daarin vermelde specificaties en toleranties, 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 evenals aan de eisen van
de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, zoals
deze gelden ten tijde van de levering.
2. De door S4Y verlangde en overeengekomen technische specificaties en
specifieke normen prevaleren boven het door derden hieromtrent gestelde.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt door S4Y geen controle bij
binnenkomst uitgevoerd. Onmiddellijk na constatering van een uiterlijk
zichtbaar gebrek, zal S4Y schriftelijk reclameren bij de leverancier. Dit ontslaat
de leverancier niet van zijn volledige aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen op korte of lange termijn van afwijkingen in kwaliteit, uitvoering,

hoeveelheid of van aanwezig zijn van verborgen gebreken van aan S4Y
geleverde goederen. Keuring, controle en/of beproeving door S4Y of door
daartoe door S4Y aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel
voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Indien keuring,
controle en/of beproeving als in de vorige zin bedoeld, heeft plaatsgevonden,
houdt dit uitdrukkelijk geen definitieve aanvaarding in.
4. De leverancier is verplicht om ten behoeve van keuring, controle en/of
beproeving toegang te verlenen tot de plaatsen waar de goederen worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en is verplicht medewerking te verlenen aan
de gewenste keuringen, controles en beproeving en voor zijn rekening de
benodigde documentatie en inlichtingen te verstrekken.
5. De leverancier stelt S4Y zo nodig tijdig van tevoren op de hoogte van het
tijdstip waarop keuring, controle en/of beproeving kan plaatsvinden.
6. De leverancier is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig
te zijn.
7. De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van de
leverancier.
8. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de
goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal S4Y dit onverwijld aan
de leverancier schriftelijk melden.
9. In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de levering, gaan de
eigendom en het risico van de afgekeurde goederen op de leverancier over
vanaf de datum van dagtekening van de in het vorige lid bedoelde melding.
10. 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 leverancier voor zijn rekening de goederen ter keuze van S4Y op eerste
aanzegging en binnen de door S4Y gestelde redelijke termijn, herstellen dan
wel vervangen, onverminderd het recht van S4Y op vergoeding van alle kosten
en schade welke voor S4Y het gevolg zijn van het optreden van de gebreken.
11. Voor de aldus vervangen of herstelde goederen draagt de leverancier dezelfde
verantwoordelijkheid als hiervoor in dit artikel omschreven. Het gebruik van
goederen door S4Y in afwachting van een beslissing in een geschil wat dat
betreft mag niet worden opgevat als afstand van recht om op vervanging of
herstel dan wel schadevergoeding aanspraak te maken.
12. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de leverancier
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier niet, niet tijdig of
niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft S4Y
het recht herstel of vervanging voor rekening van de leverancier zelf uit te
voeren of door derden uit te laten voeren.

13. De leverancier is verplicht onderdelen/grondstoffen ter zake van de geleverde
goederen gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde goederen
in voorraad te houden, voor de duur van 10 jaar.
Artikel 12. GEHEIMHOUDING

1. De leverancier garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle
bedrijfsinformatie afkomstig van S4Y die op enigerlei wijze te zijner kennis is
gekomen of gebracht. Ook na het einde van de relatie tussen S4Y en
leverancier blijft de verplichting tot geheimhouding op de leverancier rusten,
met dien verstande dat deze is beperkt tot die informatie die gedurende, dan
wel uit hoofde van de relatie ter kennis van de leveranciers is gekomen.
Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop,
van de door hem geleverde goederen of van de door hem ten behoeve van
S4Y gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op
octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden.
2. De leverancier vrijwaart S4Y voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal S4Y alle schade
vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.
3. De in artikel 8.1 genoemde en door S4Y verstrekte hulpmiddelen blijven het
intellectuele eigendom van S4Y. Zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming is vermenigvuldiging of mededeling aan derden of gebruik voor
promotionele doeleinden in welke vorm dan ook niet toegestaan.
4. Bij het schenden door de leverancier van het in dit artikel en het in artikel 12
bepaalde, verbeurt de leverancier ten behoeve van S4Y een boete van € 5.000,
= per overtreding en € 500, = voor iedere dag of het gedeelte van een dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om volledige
schadevergoeding en nakoming van de verplichtingen van de leverancier te
vorderen.
Artikel 14. OVERDRACHT

1. De leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst vloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S4Y.

2. De leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van S4Y.
3. S4Y heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te binden, waaronder
de voorwaarde dat de derde zich zal verbinden aan de onderhavige
inkoopvoorwaarden.
4. Toestemming van S4Y zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de leverancier niet van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERING

1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door S4Y of door derden
wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het niet aan
de in artikel 11 genoemde eigenschappen beantwoordt en niet de veiligheid
biedt die men redelijkerwijs van de producten mag verwachten.
2. De leverancier is aansprakelijkheid voor alle schade die door S4Y of door
derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van zichzelf, van zijn
personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn betrokken.
3. De leverancier vrijwaart S4Y voor aanspraken van derden op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige tweeleden en
zal op eerste verzoek van S4Y een schikking treffen met die derden, dan wel
zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met S4Y – één en ander ter
beoordeling door S4Y – verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van S4Y
ook als derden beschouwd.
5. De leverancier zal de in artikel 8 genoemde materialen/hulpmiddelen evenals
de goederen als bedoeld in artikel 7 lid 2 verzekeren tegen alle risico’s, (zoals
verlies, diefstal of enigerlei andere schade) zolang de leverancier ten aanzien
van de materialen/hulpmiddelen/goederen als houder optreedt.
6. De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
genoegzaam verzekeren en verleent S4Y desgewenst inzage in de polis.
Artikel 16. BEEINDIGING

1. Indien de leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet,
niet tijdig of niet naar behoren nakomt evenals in geval van zijn faillissement
of surseance van betaling en in geval van stillegging of liquidatie, is hij van
rechtswege in verzuim en heeft S4Y het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of

gedeeltelijk te ontbinden en aan derden op te dragen, zonder dat S4Y tot enige
schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele S4Y toekomende
rechten daaronder begrepen het recht van S4Y op volledige schadevergoeding.
2. Alle vorderingen, die S4Y in deze gevallen op de leverancier mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
3. Indien de leverancier zich beroept op overmacht of de leverancier meent dat
de tekortkoming hem aan de andere kant niet kan worden toegerekend, heeft
S4Y het recht de overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de
eerste twee leden van dit artikel.
Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig wordt beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of
daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan,
zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het
arrondissement waar S4Y statutair gevestigd is.
Artikel 18. PERSONEEL, EQUIPMENT EN MATERIALEN

1. Door de leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld
personeel dient te voldoen aan door S4Y gestelde bijzondere eisen en in geval
daarvan geen sprake is aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en
deskundigheid.
2. Indien naar het oordeel van S4Y sprake is geweest is van onvoldoende
gekwalificeerd personeel, is S4Y bevoegd om de verwijdering van dit personeel
te gelasten en is de leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met
inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. S4Y heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de leverancier
bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipement en
tot identificatie van personeel dat door de leverancier bij uitvoering van de
overeenkomst wordt betrokken.
Artikel 19. WERKZAAMHEDEN OP HET TERREIN/IN DE GEBOUWEN VAN DERDE

1. De leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid
van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van S4Y en
derden.

2. De leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de
overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden waar de werkzaamheden moeten worden verricht en die
uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, evenals van de inhoud
van de op het terrein en in de gebouwen geldende voorschriften en
reglementen, onder andere betreffende veiligheid, gezondheid en milieu, en
zich dienovereenkomstig te gedragen.
3. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door
omstandigheden zoals hiervoor in artikel 19 lid 2 dan wel de eerste twee leden
van dit artikel bedoeld zijn voor rekening en risico van de leverancier.
4. Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt op
verzoek van de leverancier door S4Y ter beschikking gesteld. En zijn te
downloaden op onderstaande URL
Spaces4you B.V. te Lelystad

