
 
 

 

Algemene inkoopvoorwaarden Wings Capital B.V. (versie december 2009)  1 | P a g i n a  

 

Inkoopvoorwaarden Wings Capital BV 

KvK Centraal Gelderland 0920.6818  

 

Artikel 1.   Algemeen 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de 

overeenkomst. 

b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wings Capital BV en Leverancier, inclusief bijlagen, 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarbij Leverancier tegen de 

overeengekomen vergoeding voor de overeengekomen tijdstippen en duur op de 

overeengekomen locatie van Wings Capital BV zijn diensten levert. 

c. Wings Capital BV: de onderneming(en) behorende tot Wings Capital BV, zoals bedoeld in 

de artikelen 2:24a, 2:24b en/of 2:24c Burgerlijk Wetboek. 

d. Leverancier: de (rechts)personen met wie Wings Capital BV een Overeenkomst sluit. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders van Wings Capital BV, alle 

overeenkomsten tussen Wings Capital BV en Leverancier en alle daaruit voortvloeiende en 

voortbouwende verbintenissen. Afwijkingen en/of aanvulling op deze Algemene Voorwaarden 

zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn Overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van eventuele andere algemene (inkoop)voorwaarden, wordt door Wings 

Capital BV uitdrukkelijk van de hand gewezen, en toepasselijkheid van deze Algemene 

Voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden uit. Voor zover andere voorwaarden 

desalniettemin (deels) toepasselijk zouden zijn prevaleren deze Algemene Voorwaarden in geval 

van tegenstrijdigheid te allen tijde boven die andere voorwaarden. 

 

Artikel 2.  Orders en overeenkomsten 

1. Alle orders van Wings Capital BV zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij door Wings Capital BV 

schriftelijk anders is vermeld.  

2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Wings Capital BV schriftelijk en door middel van 

ondertekening een opdracht aan Leverancier heeft bevestigd.  

 

Artikel 3.  Algemene eisen 

1. De producten en of diensten zullen in elk geval: 

a. functioneren conform en voldoen aan hetgeen is overeengekomen; 

b. voldoen aan hetgeen in de overeengekomen documentatie is vermeld; 

c. voldoen aan de bij of krachtens wet vastgestelde eisen; 

d. steeds voldoen aan de typegoedkeuring gestelde eisen; 

e. vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten 

f. vervaardigd zijn van deugdelijk en nieuw materiaal; 

g. bij aflevering niet ouder zijn dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van productie; 

h. europroof zijn 

2. Documentatie zal in het Nederlands zijn gesteld. 

 

Artikel 4.  Fabricage, kwaliteitsborging en audits  

1. Leverancier zal Wings Capital BV, telkens als daarom wordt verzocht, gedurende het 

fabricageproces in de gelegenheid stellen de (deels) geproduceerde producten te keuren en 

audits te verrichten op verleende diensten. Op verzoek zal leverancier hiervoor kosteloos test- en 

meetapparatuur ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen. Wings Capital BV 
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heeft het recht de deels geproduceerde producten door een onafhankelijk testinstituut te laten 

testen. In geval het testinstituut de producten afkeurt, zijn de kosten van het testinstituut voor 

rekening van de leverancier. 

 

Artikel 5.  Schadelijke stoffen en/of preparaten 

1. Leverancier verklaart dat de producten voldoen aan de eisen bij of krachtens wet en geen 

verboden en/of preparaten bevatten. Tevens zullen de producten geen stoffen bevatten die niet 

via een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. 

 

Artikel 6.  Aflevering 

1. Leverancier zal niet eerder dan op de afgesproken datum de door Wings Capital BV gekochte 

producten met bijbehorende documentatie afleveren. Een zending is eerst afgeleverd op het 

moment dat Wings Capital BV op de vrachtbrief voor ontvangst heeft getekend voor ontvangst. 

2. Leverancier zal een niet in ontvangst genomen zending direct retour nemen.  

3. Indien leverancier later dan de overeengekomen afleverdatum of ondeugdelijk aflevert, schiet 

leverancier ten aanzien van deze verplichtingen vanaf de overeengekomen afleverdatum tekort in 

de nakoming van een verplichting, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. 

Leverancier is een boete verschuldigd, indien en voor zolang leverancier toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van de hierboven bedoelde verplichting. Het bedrag van de boete 

bedraagt per kalenderdag 0,1% van de prijs voor de laat of ondeugdelijk afgeleverde producten 

tot een maximum van 10% van die prijs. De boete laat onverlet de verplichting van leverancier de 

schade te vergoeden die door te late of ondeugdelijke aflevering voor Wings Capital BV is 

ontstaan, indien en voor zover de omvang van de schade het bedrag van de boete te boven gaat. 

 

Artikel 7.  Risico / eigendom / keuring 

1. Het risico van beschadiging en verlies en de eigendom  van de producten gaan op het moment 

van aflevering op Wings Capital BV over, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van aflevering, kan (een deel) van 

het product of dienst worden afgekeurd, indien niet wordt voldaan aan de overeenkomst. De 

leverancier zal in dit geval na melding hiervan door Wings Capital BV op zijn kosten binnen 3 

werkdagen: 

a.  het ontbrekende alsnog afleveren, of; 

b. het afgekeurde ophalen, dit vervolgens per ommegaande weer repareren of vervangen en na 

reparatie of vervanging weer afleveren. 

3. Indien het afkeurde niet wordt opgehaald, kan het afgekeurde voor rekening van de leverancier 

worden teruggezonden. Op het moment van ophalen of terugzenden gaan de eigendom en het 

risico weer over op de leverancier. De gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde (delen van 

de) zending of producten kunnen opnieuw worden gekeurd. In het geval opnieuw wordt 

afgekeurd dient leverancier, indien Wings Capital BV dat verzoekt, binnen de door Wings Capital 

BV gestelde termijnen alsnog na te komen. De kosten voor het opnieuw keuren en de 

transportkosten zijn voor rekening van de leverancier. 

 

Artikel 8.  Facturering en betaling 

1. Leverancier zal het verschuldigde bedrag niet eerder factureren dan op de datum van aflevering 

van die hoeveelheid. 

2. Facturen zullen overeenstemmen met de bestelling en de hoeveelheid afgeleverde goederen en 

zullen in tweevoud worden ingediend. Op de factuur zal in ieder geval het volgende zijn vermeld: 
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het afleveradres, de afleverdatum, de nettoprijs van de producten, het Wings Capital BV 

bestelnummer en een specificatie per bestelpost. 

3. Betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen 45 dagen na ontvangst van de 

factuur, tenzij de factuur niet voldoet aan boven omschreven eisen. 

4. Indien Wings Capital BV na betaling de producten afkeurt overeenkomstig artikel 7, zal de 

leverancier, na een schriftelijke mededeling te hebben ontvangen, Wings Capital BV binnen 3 

weken crediteren bij afzonderlijke creditnota voor hetgeen betaald is voor de afgekeurde 

producten. 

5. Verschuldigde invoerrechten en wettelijke belastingen en heffingen ter zake van een bestelling 

komen slechts éénmaal ten laste van Wings Capital BV, het meerdere komt voor rekening van de 

leverancier. 

 

Artikel 9.  Garantie 

1. Onverminderd het gestelde in artikel 7, zal de leverancier indien binnen 12 maanden - te rekenen 

vanaf de datum van aflevering - wordt geconstateerd dat in (delen van) producten een defect 

aanwezig is, na ontvangst van een daarop gerichte schriftelijke mededeling van Wings Capital BV 

op zijn kosten en binnen 3 weken na ontvangst van de mededeling zorgdragen voor herstel of 

vervanging van de desbetreffende (delen van) producten.  

2. Onder het begrip "defect" wordt voor de toepasselijkheid van dit artikel verstaan: het niet 

voldoen van producten aan de overeenkomst, tenzij dit gevolg is van een normale slijtage. In 

spoedeisende gevallen kan Wings Capital BV zelf de defecte (delen van) producten bij haar 

afnemers herstellen. Op verzoek zal leverancier ter zake kosteloos advies geven. 

 

Artikel 10.  Intellectuele eigendomsrechten 

1. Voor zover op de producten en documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt 

Wings Capital BV ter zake een gebruiksrecht en verkrijgt Wings Capital BV het recht een zodanig 

gebruiksrecht aan haar afnemers te verlenen. Leverancier vrijwaart Wings Capital BV tegen 

aanspraken van derden (daaronder mede begrepen afnemers) ter zake van: 

a. een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, en 

b. een onrechtmatig handelen, 

indien en voor zover deze inbreuk of het onrechtmatig handelen is veroorzaakt door het gebruik 

of het aanwezig zijn van de producten in overeenstemming met deze overeenkomst. 

2. Indien zich door (het gebruik van) de producten een inbreuk op een bedoeld recht van een derde 

voordoet of onrechtmatig jegens een derde is gehandeld, zal leverancier op zijn kosten in overleg 

met Wings Capital BV: 

a. de betrokken producten vervangen door een gelijkwaardig product, dat geen inbreuk maakt 

op een recht van een derde of waarvan het gebruik niet anderszins onrechtmatig is jegens 

een derde, of; 

b. ten aanzien van het betrokken recht een gebruiksrecht verwerven, of; 

c. de betrokken producten zodanig wijzigen dat de inbreuk of het onrechtmatig gebruik wordt 

opgeheven. 

Leverancier garandeert in dat geval dat de overeengekomen gebruiksmogelijkheden van de 

producten niet zullen worden beperkt. 

3. Leverancier zal Wings Capital BV vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van vergoeding 

van schade of boete, indien deze aanspraken zijn ontstaan tengevolge van de hierboven bedoelde 

inbreuk of onrechtmatig handelen. Tevens zullen de in verband met de inbreuk of het 

onrechtmatig handelen voor Wings Capital BV ontstane extra kosten worden vergoed. 
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Artikel 11.  Productenaansprakelijkheid 

1. Leverancier vrijwaart Wings Capital BV voor aanspraken van derden ter zake van gebrekkige 

producten in de zin van de producten aansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 12.  Ontbinding van de overeenkomst 

1. Wings Capital BV is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, indien (voorzienbaar is dat) leverancier (zal) tekortschiet(en) in de 

nakoming van een verplichting. Ontbinding met toepassing van het hierboven gestelde zal slechts 

plaatsvinden, indien en voor zover de tekortkoming van de leverancier gezien de aard en de 

betekenis van de tekortkoming, de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. Elk der partijen is 

gerechtigd de overeenkomst  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel 

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij: 

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; 

b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend. 

2. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring. 

 

Artikel 13.  Geheimhouding 

1. Partijen verplichten zich geen product-, markt- en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen 

aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie - zonder dat dit veroorzaakt is doordat de 

onderhavige geheimhoudingsverplichting is geschonden - van algemene bekendheid is. Partijen 

verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van (een) 

tussen hen gesloten koopovereenkomst(en). 

2. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de 

tussen het gesloten overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven 

opgenomen. Een partij zal aan derden alleen de mededeling doen over het bestaan en de inhoud 

van een tussen hen gesloten koopovereenkomst, indien hiervoor van de andere partij vooraf 

schriftelijke toestemming is verkregen. 

 

Artikel 14.  Geschillen en toepasselijk recht 

1. In aanvulling op deze Algemene Inkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2. De genoemde aflevercondities worden uitgelegd overeenkomstig de betekenis die daaraan wordt 

toegekend in de Incoterms 2000. 

3. Voor de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dient het niet voldoen van een product aan 

hetgeen is overeengekomen te worden beschouwd als een "fundamental breach" (wezenlijke 

tekortkoming). 

4. Geschillen betreffende deze overeenkomst zullen, voorzover niet minnelijk te schikken, worden 

voorgelegd aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter te 's-Hertogenbosch. 

 

Artikel 15.  Facturering 

 

1. Facturen bestemd voor Wings Capital BV dienen te worden gezonden aan: 

Wings Capital BV       Daarbij dient steeds vermeld te worden: 

t.a.v. Crediteurenadministratie    - Opdrachtnummer 

Waldeck Pyrmontsingel 77    - Contactpersoon 

6524 BA Nijmegen     - Datum afronding opdracht 


