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Deze Algemene Inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle 
Overeenkomsten tussen VDL TBP Electronics en de Verkoper en zijn van 
toepassing op alle handelingen van VDL TBP Electronics, inclusief maar 
niet beperkt tot alle Inkooporders en Overeenkomsten.  

 

Artikel 1. Definities 
In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanvaarding Dit betekent alleen dat de kwantiteit van het geleverde 

naar het voorlopige oordeel van VDL TBP Electronics 
overeenstemt met de Order en dat de geleverde 
Producten/resultaten van de geleverde Diensten geen 
zichtbare externe transportschade vertonen. 

Dochter- Elke rechtspersoon waarin VDL TBP Electronics direct of 
onderneming indirect 50% of meer van de nominale waarde van het 

geplaatste aandelenkapitaal of 50% of meer van de 
stemrechten in algemene vergaderingen bezit of het 
recht heeft om een meerderheid van de bestuurders te 
benoemen of anderszins de activiteiten van deze 
vennootschap, onderneming of rechtspersoon te leiden. 

Overeenkomst Alle Overeenkomsten die VDL TBP Electronics en 
Verkoper aangegaan en alle wijzigingen of aanvullingen 
daarop. 

Materialen Documenten, monsters, tekeningen, modellen en andere 
informatiedragers en de rechten zoals beschreven in 0. 

VDL TBP  
Electronics VDL TBP Electronics en haar Dochterondernemingen. 
Order Alle orders voor het leveren van Producten en/of het 

verlenen van Diensten die, in welke vorm dan ook, door 
VDL TBP Electronics bij Verkoper zijn geplaatst. 

Producten Alle producten/materialen die de Verkoper uit hoofde van 
een Overeenkomst beschikbaar stelt of beschikbaar dient 
te stellen. 

Verkoper Elke rechtspersoon of persoon die een overeenkomst 
aangaat met VDL TBP Electronics. 

Diensten  Alle werkzaamheden die de Verkoper voor of namens 
VDL TBP Electronics uitvoert of dient uit te voeren voor 
de levering van de Producten of andere doeleinden. 

 

Artikel 2. Overeenkomst 
Elke door VDL TBP Electronics geplaatste Order is alleen geldig als deze 
schriftelijk of digitaal is geplaatst. Alle Orders van VDL TBP Electronics zijn 
zonder verplichting. Als de Verkoper de Order aanvaardt, zal de Verkoper 
de aanvaarding van de Order schriftelijk bevestigen. Indien de bevestiging 
van de Verkoper afwijkt van de Order - ook al is de afwijking minimaal - is 
VDL TBP Electronics uitsluitend gebonden als VDL TBP Electronics zich 
uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Bij gebreke 
daarvan valt de afwijking niet onder de Overeenkomst en wordt de 
Overeenkomst in overeenstemming met de Order van VDL TBP Electronics 
gesloten. VDL TBP Electronics heeft het recht om de Order binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de Orderbevestiging door de Verkoper te 
annuleren zonder dat zij tot enige schadevergoeding aan de Verkoper is 
gehouden. Bovendien wijst VDL TBP Electronics hierbij in elk geval de 
algemene voorwaarden van de Verkoper uitdrukkelijk van de hand.  
Eventuele kosten die verband houden met de voorbereiding op de 
aanvaarding van de Order worden te allen tijde door de Verkoper gedragen. 
Offertes en prijzen die door de Verkoper aan VDL TBP Electronics worden 
aangeboden, zijn onherroepelijk en bindend en kunnen niet worden herzien, 
tenzij de Verkoper (tussentijds) extra korting wil verlenen. 
 
 
 

Artikel 3. Prijzen en Betalingen 
Alle prijzen zijn vast en gegarandeerd (excl. btw). Ze worden uitgedrukt in 
euro of dollar en zijn inclusief verpakking en levering van de Producten op  
basis van DDP (Delivery Duty Paid, ofwel franco inclusief rechten) 
conform de Incoterms 2020 en het lossen van de Producten voor risico en 
rekening van de Verkoper. Indien bij de order een plaats van levering 
wordt vermeld, prevaleert de plaats van levering die bij de order is 
vermeld. Verkoper garandeert dat VDL TBP Electronics een prijs krijgt 
aangeboden die niet hoger ligt dan de prijzen die Verkoper hanteert voor 
concurrenten van VDL TBP Electronics voor vergelijke hoeveelheden 
Producten van een vergelijkbare kwaliteit. De Verkoper zal na 
Aanvaarding, zoals beschreven in Artikel 4, doch uiterlijk binnen zes (6) 
maanden na de Aanvaarding, een factuur uitreiken. De betalingstermijn 
voor de factuur bedraagt zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur 
die alle vereiste gegevens bevat, tenzij in onderling overleg schriftelijk 
anders is overeengekomen. De factuur dient ten minste de volgende 
gegevens te bevatten: Het Ordernummer, het producttype, het aantal 
Producten en de prijs en, indien van toepassing, een verklaring waarmee 
Verkoper recht heeft op belastingaftrek. Indien Verkoper de in de 
Overeenkomst vastgelegde verplichtingen niet nakomt en daarmee in 
gebreke blijft, heeft VDL TBP Electronics het recht om na kennisgeving 
alle betalingen op te schorten totdat de tekortkoming is verholpen. De 
Verkoper mag geen uitstaande vorderingen van VDL TBP Electronics op 
de Verkoper en/of haar dochterondernemingen verrekenen met 
uitstaande vorderingen van de Verkoper op VDL TBP Electronics 
(ongeacht bron en betalingsverplichting). VDL TBP Electronics is 
gerechtigd om uitstaande vorderingen van de Verkoper op VDL TBP 
Electronics en/of haar Dochterondernemingen te verrekenen met 
vorderingen die VDL TBP Electronics (en/of Dochterondernemingen) 
heeft uitstaan op de Verkoper. Als er een aanbetaling is gedaan of in 
termijnen wordt betaald, heeft VDL TBP Electronics het recht om van de 
Verkoper datgene te verlangen wat volgens VDL TBP Electronics 
voldoende zekerheid is voor de nakoming van de verplichtingen. Indien 
de Verkoper deze bepaling niet binnen de vastgestelde termijn nakomt, is 
hij onmiddellijk in gebreke. In dat geval heeft VDL TBP Electronics het 
recht om de overeenkomst te beëindigen en haar schade op de Verkoper 
te verhalen. 

 

Artikel 4. Levering 
De bestelde Producten worden DDP geleverd (Delivery Duty Paid, ofwel 
franco inclusief rechten) (magazijn VDL TBP Electronics in Dirksland) 
conform de Incoterms 2020 en de Diensten worden op de vestiging van 
VDL TBP Electronics geleverd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De levering mag niet meer of minder dan de 
overeengekomen hoeveelheid omvatten. Deelleveringen van bestelde 
Producten en/of Diensten zijn alleen toegestaan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VDL TBP Electronics. De levering bevat ten 
minste de volgende gegevens: het Ordernummer, het producttype (MPN), 
het aantal Producten en de datum van verzending. De Verkoper levert 
alle tekeningen en andere documenten aan VDL TBP Electronics zoals in 
de Overeenkomst is overeengekomen. Goedkeuring van deze 
documenten door VDL TBP Electronics ontslaat de Verkoper niet van zijn 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of nauwkeurigheid daarvan. De 
Verkoper blijft volledig aansprakelijkheid voor de goede afhandeling van 
de Order. Nadat de levering heeft plaatsgevonden, gaat het risico en 
eigendom van de Producten en/of Diensten over op VDL TBP Electronics. 
VDL TBP Electronics verkrijgt de eigendom van de Producten en/of 
Diensten eerder wanneer VDL TBP Electronics voor deze Producten 
en/of Diensten heeft betaald. VDL TBP Electronics zal de Producten op 
kwantiteit en zichtbare transportschade controleren. De verplichting van 
VDL TBP Electronics tot inspectie van de Producten en/of Diensten reikt  
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niet verder dan het voorgaande. Na de inspectie van de Producten worden 
zij geacht te zijn Aanvaard. De Aanvaarding houdt echter geen afstand in 
van het recht op garantie van VDL TBP Electronics en/of doet geen afbreuk 
aan het recht van VDL TBP Electronics om op een later moment te claimen 
dat de Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet is 
nagekomen. Bovendien heeft VDL TBP Electronics of daartoe aangewezen 
derden, indien nodig, recht op een inspectie vóór aflevering of het testen 
van de bestelde Producten gedurende de verwerking, productie en  
opslag. De Verkoper zal zijn medewerking aan VDL TBP Electronics of 
daartoe aangewezen derden verlenen zonder daarbij beperkingen op te 
werpen en zal daartoe de nodige voorzieningen en assistentie bieden. 
Ongeacht of VDL TBP Electronics haar recht uit hoofde van de voorgaande 
zin uitoefent en ongeacht de resultaten van de hierboven bedoelde 
inspecties en test en ongeacht of VDL TBP Electronics haar opmerkingen 
indient bij de Verkoper blijft de Verkoper volledig aansprakelijk voor de 
goede afhandeling van de Order. De Verkoper is aansprakelijk voor alle 
door VDL TBP Electronics geleden schade wegens het overschrijden van 
de levertijd en/of uitvoeringstermijn zoals bedoeld in de eerste alinea van dit 
artikel. Verkoper erkent dat de levertijd bindend is en dat tijd van groot 
belang is. Door aanvaarding van de Order van VDL TBP Electronics 
bevestigt Verkoper dat de overeengekomen levertijd en hoeveelheid niet 
zullen afwijken. Indien de Verkoper problemen verwacht bij het nakomen 
van de levertijd dient de Verkoper VDL TBP Electronics onmiddellijk 
schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen zodra hij daarvan kennisneemt. 
In de brief van de Verkoper zal de oorzaak van de (eventuele) vertraging in 
de levering worden vermeld, evenals welke maatregelen er worden 
genomen om eventuele gevolgen te voorkomen en/of te beperken.  
De Verkoper blijft in gebreke als de levering van de Producten en/of 
Diensten niet plaatsvindt op de datum die met VDL TBP Electronics is 
overeengekomen. Indien VDL TBP Electronics de hoeveelheid of levertijd 
wil aanpassen, dient Verkoper binnen twee (2) werkdagen na een dergelijk 
verzoek te bevestigen wat de gevolgen zijn van de gewenste 
aanpassingen. Als de gevolgen volgens VDL TBP Electronics onredelijk 
zijn, heeft VDL TBP Electronics het recht om de Overeenkomst te 
annuleren zonder dat zij tot enige schadevergoeding aan de Verkoper is 
gehouden, mits de annulering uiterlijk vier (4) weken voor de bevestigde 
levertijd heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 5. Verpakking 
De Verkoper is verantwoordelijk voor het adequaat verpakken van de 
Producten en zal ervoor zorgen dat de verpakking is gelabeld en dat deze 
zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke 
voorschriften en de Overeenkomst wordt verzonden. Tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, zijn de kosten voor de verpakking in de prijs 
inbegrepen. Milieuonvriendelijke verpakkingen moeten worden vermeden. 
Als er recyclebare verpakkingen worden gebruikt, wordt de verpakking niet 
doorberekend aan VDL TBP Electronics en wordt deze na een 
kennisgeving van Verkoper voor eigen risico en rekening van Verkoper 
opgehaald. Indien er een ondeugdelijke verpakking wordt gebruikt, heeft 
VDL TBP Electronics het recht om de Producten voor risico en rekening van 
Verkoper te retourneren. 

 

Artikel 6. Garantie 
Naast de wettelijke garantie garandeert Verkoper bovendien dat de 
geleverde Producten en/of Diensten 1) van goede kwaliteit zijn, 2) vrij zijn 
van gebreken wat betreft ontwerp, constructie, materiaal en productie, 3) 
voldoen aan de specificaties en andere vereisten uit hoofde van de 
Overeenkomsten, 4) geschikt zijn voor het beoogde doel, 5) voldoen aan de 
bedrijfsnormen, 6) de vervaardiging en verpakking van de Producten en/of 
de uitvoering van de Diensten voldoen aan de nationale en internationale  

regelgeving, 7) inclusief alle benodigde royalty-free licenties voor de 
Producten en/of Diensten zijn en dat een dergelijke licentie de rechten 
omvat voor het beoogde gebruik, distributie en verkoop van de 
Producten en/of Diensten, inclusief het recht om een sub licentie te 
verlenen. De garantietermijn van de Producten en/of Diensten bedraagt 
zesendertig [36] maanden vanaf het moment van levering. De 
Aanvaarding of betaling, waaronder termijnbetalingen, mag niet worden 
opgevat als een verklaring van afstand van de rechten van VDL TBP 
Electronics uit hoofde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet 
beperkt tot de rechten op grond van de garantie. Indien VDL TBP 
Electronics van mening is dat de Producten en/of Diensten niet voldoen 
aan de vereisten die in dit Artikel zijn opgenomen of anderszins niet in 
overeenstemming zijn met de Overeenkomst, heeft VDL TBP 
Electronics het recht om de geleverde Producten voor rekening en 
risico van de Verkoper te weigeren. Onverminderd overige rechten van 
VDL TBP Electronics op vergoeding van kosten, schade of rente, houdt 
voornoemde garantie in dat VDL TBP Electronics het recht heeft om -
geheel naar eigen keuze - 1) te eisen dat er binnen een redelijke 
termijn kosteloos nieuwe Producten worden geleverd of 2) te eisen dat 
de prijs die voor de desbetreffende Producten of Goederen is betaald, 
wordt terugbetaald of dat er een creditnota wordt uitgereikt of 3) te 
eisen dat de Producten (op locatie) door de Verkoper worden 
gerepareerd op kosten van Verkoper of 4) de Producten op kosten van 
Verkoper door derden te laten repareren. Als er door Verkoper 
reparaties worden uitgevoerd, garandeert Verkoper dat deze reparaties 
door gekwalificeerd personeel en met het juiste materiaal worden 
uitgevoerd. De garantie op gerepareerde onderdelen van Verkoper 
bedraagt zesendertig [36] maanden na de datum waarop de reparatie is 
uitgevoerd. 
 

Artikel 7. Vrijwaring 
Voor zover wettelijk is toegestaan, verbindt Verkoper zich ertoe om VDL 
TBP Electronics schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle 
claims, inclusief maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade 
en/of alle bijkomende kosten zoals redelijke advocaatkosten en/of 
sancties die voortvloeien uit of verband houden met de niet-naleving van 
de toepasselijke wetgeving door Verkoper, ongeacht of dit het gevolg is 

van een handeling of nalatigheid.  
 

Artikel 8. Overmacht 
Bij overmacht wordt de verplichting tot levering van een partij opgeschort, 
mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij is verzonden 
waarin de oorzaak, de verwachte vertraging of niet-levering wordt 
vermeld en bewijs van de situatie van overmacht wordt geleverd.  
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: personeelstekorten, 
stakingen, een tekort en/of verkeerde verdeling van materialen, een 
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige handeling van leveranciers 
of derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld en/of liquiditeits- of 
solvabiliteitsproblemen bij de Verkoper. Indien de situatie van Overmacht 
langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft VDL TBP Electronics, 
onverminderd haar andere rechten, het recht om de Overeenkomst 
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verdere 
(vergoedings- of betalings)verplichtingen jegens Verkoper.  

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
VDL TBP Electronics is niet aansprakelijk voor schade. De aansprakelijkheid 
van VDL TBP Electronics is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de 
Verkoper aan VDL TBP Electronics zou mogen factureren wanneer de 
levering heeft plaatsgevonden. De Verkoper handelt de Order op eigen risico 
af. Alle directe en indirecte schade die VDL TBP Electronics of derden 
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hebben geleden, inclusief winstderving en kosten die voortvloeien uit of 
verband houden met de afhandeling van de Order, worden door de 
Verkoper vergoed, ongeacht of de schade is veroorzaakt door de Verkoper 
zelf, zijn medewerkers of andere personen die de Verkoper heeft 
ingeschakeld voor de afhandeling van de Order.  
De Verkoper vrijwaart VDL TBP Electronics van claims van derden op VDL 
TBP Electronics die voortvloeien uit of verband houden met handelingen of 
nalatigheid van de Verkoper in de uitvoering van de Overeenkomst met 
VDL TBP Electronics, inclusief maar niet beperkt tot schade die derden 
hebben geleden doordat zij een gebrekkig Product hebben ontvangen.  
De Verkoper zal zich verzekeren en verzekerd blijven bij een eersteklas 
verzekeraar met een afdoende dekking voor gangbare risico's. De Verkoper 
stelt op eerste verzoek van VDL TBP Electronics een kopie van de 
verzekeringspolis ter beschikking van VDL TBP Electronics. Verkoper 
draagt de verantwoordelijk voor elke onderaannemer die door Verkoper 
wordt ingeschakeld. Derhalve is Verkoper aansprakelijk voor alle 
handelingen en nalatigheden van zijn onderaannemer als had hij de 
diensten zelf uitgevoerd.  
 

Artikel 10. Intellectueel eigendom 
Alle Materialen, inclusief alle rechten die daarop rusten, die door VDL TBP 
Electronics aan Verkoper zijn verstrekt of die voor de implementatie van de 
Order door de Verkoper zijn gemaakt en gebruikt, blijven eigendom van VDL 
TBP Electronics. Voor zover nodig houdt de Orderbevestiging van de 
Verkoper een overdracht (op voorhand) in van alle relevante intellectuele en 
industriële eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, specificaties, 
modellen enzovoorts, indien dit wettelijk is vereist. Voor zover de 
desbetreffende rechten op grond van het bovenstaande nog niet het 
eigendom van VDL TBP Electronics zijn geworden, is de Verkoper verplicht 
om op verzoek zijn medewerking te verlenen aan de overdracht van deze 
rechten aan VDL TBP Electronics op de wijze die in de wet is vastgelegd.  
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en (de 
resultaten van de) Diensten berusten bij VDL TBP Electronics. Indien onder 
een relevante rechtsmacht verdere (rechts)handelingen noodzakelijk zijn voor 
het verwerven en/of doen gelden van de rechten dient de Verkoper VDL TBP 
Electronics daarvan op de hoogte te stellen en de nodige bijstand te verlenen. 
Indien het eigendom bij de klant van VDL TBP Electronics ligt, zal Verkoper 
het verstrekte Materiaal behandelen op dezelfde wijze als wanneer VDL TBP 
Electronics zelf de eigenaar was. Er mogen geen kopieën van de Materialen 
worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDL 
TBP Electronics en reverse-engineering is niet toegestaan. De Materialen 
mogen evenmin aan derden worden verstrekt. Na afronding van de Order 
dienen de Materialen op eerste verzoek van VDL TBP Electronics door de 
Verkoper te worden geretourneerd. Verkoper garandeert dat de geleverde 
Producten en/of Diensten geen inbreuk vormen op de rechten van VDL TBP 
Electronics of de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot 
intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart VDL TBP Electronics en/of de 
klant van VDL TBP Electronics van claims, kosten, sancties en verliezen 
waaronder redelijke advocaatkosten indien deze claims voortvloeien uit of 
verband houden met een dergelijke inbreuk of soortgelijke claims met 
betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging daaronder begrepen. 
Indien een gerechtelijke procedure is gestart wegens inbreuk op dergelijke 
rechten of de mogelijkheid daartoe bestaat, zal de Verkoper voor eigen 
rekening en risico en onverminderd de rechten van VDL TBP Electronics, 
inclusief het recht op beëindiging van de Overeenkomst, 1) met 
terugwerkende kracht het recht verkrijgen om de Producten (of het 
desbetreffende onderdeel ervan) en de resultaten van de Diensten te kunnen 
blijven gebruiken, 2) de Producten (of het desbetreffende onderdeel ervan) en 
de resultaten van de Diensten vervangen en/of aanpassen, 3) de Producten 
(of het desbetreffende onderdeel ervan) en de resultaten van de Diensten  

tegen vergoeding van kosten, verliezen en rente terugnemen. De Verkoper 
zal voor zijn rekening en in overleg met VDL TBP Electronics haar belangen 
verdedigen indien er wegens een inbreuk op de intellectuele en industriële 
eigendomsrechten van derden een gerechtelijke procedure tegen VDL TBP 
Electronics wordt ingesteld en zal alle kosten dragen, inclusief 
gerechtskosten en eventuele schadevergoedingen die op VDL TBP 
Electronics worden verhaald 
 

Artikel 11. Wijzigingen 
Verkoper zal vóór het doorvoeren van wijzigingen in het proces, materiaal of 
ontwerp uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDL TBP Electronics 
verkrijgen indien de wijziging van invloed is of redelijkerwijs kan zijn op de 
vorm, inpasbaarheid en functie. Deze wijzigingen zullen onder geen beding 
van invloed zijn op de overeengekomen specificaties en garanties die in deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze wijzigingen zullen geen 
negatieve gevolgen hebben voor de prijs of de overeengekomen levertijd. 
Indien de productie van Producten die relevant zijn voor (toekomstige Orders 
van) VDL TBP Electronics wordt gestaakt, zal Verkoper VDL TBP Electronics 
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, doch uiterlijk twaalf 
maanden vóór de laatste bestelmogelijkheid van deze Producten.  

 

Artikel 12. Opschorting en Beëindiging 
Onverminderd eventuele rechten uit hoofde van de wet heeft VDL TBP 

Electronics het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindiging zonder 

dat VDL TBP Electronics tot enige schadevergoeding is gehouden in het 

geval dat 1) Verkoper zijn faillissement aanvraagt, insolvent wordt of het 

faillissement van Verkoper is aangevraagd, indien er beslag is gelegd op de 

onderneming van de Verkoper of de onderneming is geliquideerd, indien de 

Verkoper is verwikkeld in een procedure ter zake van de overdracht ten 

gunste van schuldeisers; of 2) VDL TBP Electronics het vermoeden heeft of 

kennis heeft genomen van het feit dat Verkoper niet zal kunnen leveren; of 

3) Verkoper een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt; 

of 4) Verkoper zijn activiteiten staakt of dreigt te staken. Indien VDL TBP 

Electronics, naar eigen goeddunken, een beroep doet op haar recht tot 

opschorting of beëindiging, wordt Verkoper schriftelijk daarvan in kennis 

gesteld. VDL TBP Electronics is niet gehouden tot vergoeding van 

Verkoper. Alle gemaakte kosten of vorderingen die in de in dit Artikel 

genoemde gevallen door VDL TBP Electronics aan Verkoper moeten 

worden betaald, zijn direct opeisbaar. VDL TBP Electronics is te allen tijde 

gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of 

annuleren na betaling van een vergoeding die gelijk is aan de daadwerkelijk 

door Verkoper gemaakte kosten plus een redelijke winstmarge. De 

bewijslast ten aanzien van de gemaakte kosten en de redelijke winstmarge 

ligt bij de Verkoper. 

 

Artikel 13. Geheimhouding 
Alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot knowhow, documentatie, 
tekeningen en andere schriftelijke of mondelinge informatie of 
informatiedragers die door VDL TBP Electronics zijn verstrekt of namens 
VDL TBP Electronics door de Leverancier zijn gegenereerd, inclusief alle  
informatie over de onderneming van VDL TBP Electronics die de Verkoper, 
zijn medewerkers en ingehuurde derden in het kader van de Order en/of de 
Overeenkomst en de uitvoering daarvan ter kennis is gekomen, wordt 
beschouwd als Vertrouwelijke Informatie, vooropgesteld dat de informatie 
niet bekend is bij het algemene publiek. Verkoper gaat niet minder 
zorgvuldig met de Vertrouwelijke Informatie om dan met zijn eigen  
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Vertrouwelijke Informatie en betracht geheimhouding. Tenzij door VDL TBP  
Electronics voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, zal Verkoper de 
vertrouwelijke Informatie niet bekend maken of reproduceren.  

 

Artikel 14. Algemene bepalingen 
Op alle Orders en Overeenkomsten en deze Algemene Inkoopvoorwaarden is 
het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in der minne kunnen 
worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde 
rechter in de provincie Zuid-Holland [arrondissement Den Haag]. Het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (het Verdrag van Wenen) is niet van toepassing 
op de Overeenkomst. Alle algemene voorwaarden waarnaar op een prijslijst, 
offerte, factuur, e-mail of ander door Verkoper verstrekt document wordt 
verwezen, worden hierbij door VDL TBP Electronics afgewezen en zijn niet 
van toepassing. Indien VDL TBP Electronics geen beroep doet op een van de 
bepalingen van de Overeenkomst houdt dit, onverminderd het bepaalde in de 
wet, geen verklaring van afstand in. Verkoper garandeert dat de aan VDL 
TBP Electronics geleverde Producten in overeenstemming zijn met de ROHS-
richtlijn (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen; Richtlijn 
2011/65/EU); REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006) en dat hij ernaar 
streeft om de regels inzake conflicterende materialen (Afd. 1502, Dodd-Frank-
wet). De Verkoper zorgt ervoor dat voor wat de uitvoer betreft aan alle 
geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Wijzigingen in de Overeenkomst 
dienen in onderling overleg tussen de partijen te worden overeengekomen en 
zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Indien bepalingen van 
de Algemene Inkoopvoorwaarden door de rechter ongeldig of onuitvoerbaar 
worden verklaard, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. De 
ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een 
bepalingen met een vergelijkbare of zo vergelijkbaar mogelijke inhoud als de 
originele bepaling. Rechten of verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van 
de Overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van VDL TBP Electronics. 

 
 


