Inkoopvoorwaarden Vattenfall N.V.
Artikel 1 Definities
Vattenfall :
Vattenfall N.V., onderdeel van de Vattenfall
groep, statutair gevestigd te Amsterdam,
alsmede ieder van haar dochtermaatschappijen.
Overeenkomst:
iedere meerzijdige rechtshandeling tussen
Vattenfall en Leverancier, schriftelijk bevestigd
door Vattenfall , waarop de Voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
Prestatie:
de door Leverancier conform de Overeenkomst
geleverde zaken en/of verleende diensten en/of
uitgevoerde werken.
Leverancier:
iedere partij die met Vattenfall een
Overeenkomst aangaat, alsmede de door
eerstgenoemde ten behoeve van de
Overeenkomst ingeschakelde derden.
Voorwaarden:
de onderhavige Inkoopvoorwaarden Vattenfall.
Artikel 2 Afwijking van de Voorwaarden
1. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk
plaatsvinden.
2. Algemene voorwaarden van Leverancier, onder welke benaming
dan ook, zijn niet van toepassing.
Artikel 3 Levering van zaken
1. Levering van zaken geschiedt op de overeengekomen plaats
conform de ICC Incoterms 2010, Delivery Duty Paid.
2. Indien leverancier een overschrijding van de leveringstijd
verwacht, zal hij dit onverwijld onder vermelding van reden aan
Vattenfall schriftelijk meedelen.
3. De zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt, overeenkomstig de
instructies van Vattenfall te zijn gemerkt, en vergezeld te gaan van
alle documentatie die bestemd is om de goederen naar behoren te
kunnen gebruiken, alsmede van alle overeengekomen inspectie-,
keurings-, beproevings- en controlebewijzen.
4. Van alle geleverde zaken verkrijgt Vattenfall de eigendom op het
tijdstip van ontvangst op de plaats van levering, tenzij de zaken door
Leverancier worden gemonteerd of geïnstalleerd; in dat laatste geval
gaat de eigendom over op het moment van volledige
bedrijfsvaardige oplevering.
Artikel 4 Prijzen en betaling
1. De prijzen zijn vast, omvatten alle kosten en zijn exclusief
omzetbelasting en kredietbeperking.
2. Betaling geschiedt, nadat de Prestatie volgens de Overeenkomst
volledig en in goede orde is geleverd, binnen zestig (60) dagen na
ontvangst van factuur.
3. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht van
Vattenfall in.
Artikel 5 Garantie
1. Leverancier garandeert dat haar Prestatie in overeenstemming zal
zijn met de Overeenkomst, vrij van gebreken zal zijn, aan de
hoogste eisen van vakmanschap en kwaliteit zal voldoen, en
geschikt zal zijn voor het doel waarvoor Vattenfall haar heeft
bestemd.
2. Leverancier garandeert dat haar wijze van uitvoering van de
Overeenkomst en haar Prestatie voldoen aan alle wettelijke eisen,
alsmede voldoen aan de algemeen in de branche gebruikelijke
normen en standaarden.
3. Alle gebreken of onvolkomenheden in de Prestatie zullen
kosteloos, onmiddellijk en volledig door Leverancier worden
hersteld. Indien Leverancier niet binnen een redelijke tijd nadat hij
daartoe door Vattenfall is aangemaand aan zijn verplichting tot
herstel voldoet, of indien er sprake is van een spoedeisende situatie,
is Vattenfall bevoegd het herstel door een derde te doen
plaatsvinden en de kosten daarvan op de Leverancier te verhalen.
4. Het is Leverancier niet toegestaan de uitvoering van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Vattenfall. Vattenfall heeft het recht om aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verzekeringen
1. Leverancier is gehouden tot vergoeding van alle schade
(waaronder mede begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten)die Vattenfall lijdt door of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst of door de Prestatie van Leverancier.
2. Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid als in het
vorige lid omschreven voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden.
3. Tenzij schuld van Vattenfall wordt bewezen is Vattenfall niet
aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan voor
Leverancier.
Artikel 8 Ontbinding
1. Vattenfall heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien
Leverancier de Prestatie niet binnen de in de Overeenkomst
vastgelegde termijn levert of naar het redelijk oordeel van Vattenfall
niet zal kunnen leveren, alsmede indien aan de beroepsmoraliteit of
professionele integriteit, zoals onder meer vastgelegd in de CoCfs
van Vattenfall, van Leverancier getwijfeld kan worden.
2. Zowel Vattenfall als Leverancier hebben het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden als de wederpartij een aanvraag tot
faillissement indient dan wel in staat van faillissement wordt
verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
3. Dit recht geldt ook indien een van de contractspartijen een besluit
tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen
of in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan
veertien kalenderdagen.
Artikel 9 Opzegging
Vattenfall is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de
Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is
opgenomen, kan Vattenfall de Overeenkomst opzeggen met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur
van de Overeenkomst.
Artikel 10 Geheimhouding
1. Leverancier houdt geheim alle informatie die hij, al dan niet
rechtstreeks, van of over Vattenfall heeft verworven en waarvan
Vattenfall heeft aangegeven dat deze informatie vertrouwelijk van
aard is dan wel waarvan hij de vertrouwelijkheid in redelijkheid kon
vermoeden.
2. Leverancier zal de onder hem werkzame personen of door hem
ingeschakelde derden verplichten dezen geheimhoudingsplicht na te
leven.
3. Leverancier mag zonder schriftelijke toestemming van Vattenfall
geen publieke mededelingen doen over de Overeenkomst.
4. Vattenfall heeft het recht om in geval van overtreding van de
voorgaande leden door de Leverancier en/of voor de Leverancier
werkzame personen en/of door die partij ingeschakelde derden de
Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden.
Artikel 11 Intellectuele en andere eigendomsrechten
1. Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de Prestatie geen
inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht
van derden.
2. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die
kunnen ontstaan in het kader van de Overeenkomst zullen het
eigendom van Vattenfall zijn.
Artikel 12 Toepasselijk recht
1. Op iedere Overeenkomst is het Nederlandse recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).
2. Alle geschillen die niet tussen de partijen in der minne geschikt
worden zullen definitief worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter.

Artikel 6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Leverancier zal zich conformeren aan de uitgangspunten van de
Vattenfall Code of Conduct for Suppliers (hierna: CoCfs).
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