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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN PEEK TRAFFIC B.V. TE AMERSFOORT
1.
1.1

1.2
1.3

2.
2.1
2.2.

Algemeen
De algemene inkoopvoorwaarden van Peek Traffic B.V. te Amersfoort (“de
Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanvragen van offertes en alle
overeenkomsten van Peek Traffic B.V. (“Peek”) met een leverancier (“de
Leverancier”) inzake de inkoop van goederen, waaronder begrepen
(gebruiksrechten op) programmatuur, apparatuur, (product)documentatie,
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen,
testapparatuur, de met het voorgaande verkregen c.q. te verkrijgen resultaten en
alle (overige resultaten van) dienstverlening (“de Producten”).
Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
door Peek zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomsten.
Indien enige bepaling van de Inkoopvoorwaarden om welke reden dan ook niet
geldig is, blijven de Inkoopvoorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval
zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke de
inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Totstandkoming van de overeenkomst
Peek vraagt een offerte aan bij de Leverancier voor de door de Leverancier aan
Peek te leveren Producten.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Peek de offerte van de Leverancier
aanvaardt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging en de Leverancier deze opdrachtbevestiging aan Peek voor akkoord ondertekend en binnen vier werkdagen
na ontvangst retourneert. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.

3.
3.1
3.2

Prijzen
De overeengekomen prijs is vast en bindend.
De prijs omvat de prijs voor de Producten en de kosten van de verzekering, de
verpakking, het vervoer, de aflevering en eventueel de montage en/of de installatie.

4.
4.1

Verpakking en verzending
De Leverancier zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze bij
normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en daar veilig
kunnen worden gelost. De Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.
De Leverancier is verplicht alle gebruikte verpakkingsmaterialen retour te nemen.

4.2
5.
5.1

5.2
5.3

5.4

Levertijd en leverplaats
De levering van de Producten dient plaats te vinden op of volgens het
overeengekomen tijdstip c.q. tijdschema en binnen de normale werktijden van
Peek.
De Producten zullen door de Leverancier worden bezorgd c.q. verricht op, dan wel
ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de
wijzen als in de overeenkomst is bepaald.
Indien op grond van de overeenkomst testrapporten, certificaten, attesten,
instructieboeken en/of tekeningen moeten worden meegeleverd, draagt de
Leverancier er zorg voor dat deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk gelijktijdig met
de levering van de Producten, worden geleverd, bij gebreke waarvan betaling wordt
opgeschort.
Bij overschrijding van de levertijd heeft Peek het recht zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
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6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Inspectie en keuring
Peek en/of derden in opdracht van Peek hebben te allen tijde het recht de
Producten, waar dan ook, te inspecteren en/of te keuren, waartoe de Leverancier
de nodige faciliteiten zal verlenen. De Leverancier licht Peek tijdig in over het tijdstip
waarop de Producten gereed zijn voor een inspectie en/of keuring.
Inspectie en/of keuring ontslaat de Leverancier niet van enige verplichting, die voor
hem uit de overeenkomst of de wet voortvloeit. Tevens kan een inspectie en/of
keuring, evenals de uitslag daarvan, nimmer als enige erkenning door Peek van de
deugdelijkheid van de Producten worden opgevat en ontheft de Leverancier niet
van enige aansprakelijkheid terzake.
De Producten die naar het oordeel van Peek niet in overeenstemming zijn met de
omschrijving in de overeenkomst dan wel niet voldoen aan de daaraan in
redelijkheid te stellen eisen, kunnen door Peek worden afgekeurd en op kosten van
de Leverancier worden teruggezonden.
Onverminderd het recht tot ontbinding en eventuele schadevergoeding, heeft Peek
het recht na afkeuring alsnog nakoming binnen een door haar te stellen redelijke
termijn te verlangen.
Indien en voor zover de Producten eigenschappen dienen te bezitten waarvan de
aanwezigheid pas na opstelling, montage of installatie van de Producten kan
worden vastgesteld, zal de eindkeuring van de Producten zo spoedig mogelijk na
opstelling, montage of installatie plaatsvinden of wanneer de Producten zo ver
gevorderd zijn, dat vaststelling of de Producten aan de bepalingen van de
overeenkomst voldoen, kan plaatsvinden.

7.
7.1

Eigendom
De eigendom van de Producten gaat over op Peek direct nadat de levering als
voorzien in de overeenkomst heeft plaatsgevonden en de Producten door Peek zijn
goedgekeurd. Tot het tijdstip van goedkeuring blijft de eigendom van en het risico
voor de Producten bij de Leverancier.

8.
8.1

Betaling
Facturen zullen worden ingediend in tweevoud, nadat de Producten zijn
goedgekeurd. Op de factuur zal in ieder geval zijn vermeld: het afleveradres, de
afleverdatum, de bruto prijs van de Producten, het bestelnummer en een
specificatie per bestelpost.
Peek zal de door haar verschuldigde bedragen binnen 60 kalenderdagen na
ontvangst van de factuur betalen, tenzij die factuur niet voldoet aan de in dit artikel
omschreven eisen.
Betaling vrijwaart Peek van al haar verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst en kan niet worden aangemerkt als betaling van enige andere door de
Leverancier gepretendeerde verplichting van Peek. Betaling kan niet worden
opgevat als enige erkenning door Peek van de deugdelijkheid van de Producten in
de staat waarin ze zijn geleverd en ontslaat de Leverancier niet van enige
aansprakelijkheid terzake.
Indien Peek na betaling de Producten afkeurt zal de Leverancier, na daartoe een
schriftelijke mededeling te hebben ontvangen, Peek binnen drie weken crediteren
bij afzonderlijke creditnota voor hetgeen betaald is voor de afgekeurde Producten
en binnen dertig dagen voor terugbetaling zorgdragen, zulks onverminderd de
gehoudenheid van de Leverancier tot vergoeding van alle schade en kosten van
Peek.

8.2
8.3

8.4

9.
9.1

9.2

Garantie
De Leverancier garandeert dat de Producten goed en deugdelijk zijn en met goed
vakmanschap zijn vervaardigd, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en
materiaal bevatten en dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor deze zijn
bestemd en conform de eisen die daaraan van overheidswege zijn gesteld.
De Leverancier garandeert dat zij alle gebreken aan de Producten kosteloos zal
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9.3
9.4

10.
10.1

10.2

10.3

11.
11.1

11.2

12.
12.1
12.2

herstellen of de Producten zal vervangen, tenzij de Leverancier aantoont dat het
gebrek niet aan haar te wijten is of voor haar rekening dient te komen. Alle
tengevolge van dat gebrek voor Peek ontstane kosten zijn voor rekening van de
Leverancier. De Leverancier verbindt zich haar garantieverplichtingen zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen een door Peek gestelde redelijke termijn, na te
komen.
De garantietermijn is een jaar na aflevering of, indien de Leverancier zelf de
Producten installeert/inbedrijfstelt, een jaar na installatie/inbedrijfstelling.
Indien de Leverancier haar garantieverplichtingen niet behoorlijk en/of niet binnen
de gestelde redelijke termijn nakomt alsmede in spoedeisende gevallen, heeft Peek
het recht voor rekening en risico van de Leverancier het nodige te (doen) verrichten,
mits de Leverancier hierover zo spoedig mogelijk wordt ingelicht.
Aansprakelijkheid
De Leverancier zal Peek volledig schadeloos stellen voor alle schade (waaronder
zaak-, persoon-, of bedrijfsschade) die voor Peek, diens personeel of voor derden
mocht ontstaan uit of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad van de Leverancier. Onder de door de Leverancier te
vergoeden schade zijn mede begrepen de kosten van rechtsbijstand welke Peek
maakt.
De Leverancier vrijwaart Peek tegen aanspraken van derden op vergoeding van
kosten en schade door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst
ontstaan, daaronder begrepen aanspraken van derden terzake van gebrekkige
Producten in de zin van productaansprakelijkheidbepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.
In het geval Peek naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen ter
voorkoming van (verdere) schade, is de Leverancier tevens aansprakelijk voor alle
kosten en schade die in verband met deze maatregelen worden gemaakt c.q.
geleden.
Ontbinding
Indien de Leverancier:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op
het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10
dagen na beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of
b. een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of
een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in
een op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van
de doelstelling van zijn bedrijf, of
c. enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende
verplichting jegens Peek na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt,
of
d. door overmacht langer dan 14 dagen verhinderd is de overeenkomst tijdig en/of
deugdelijk na te komen,
wordt de Leverancier geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Peek is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten en zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle rechten - waaronder begrepen auteursrechten, intellectuele en industriële
eigendomsrechten - op de Producten, berusten uitsluitend bij Peek.
De Leverancier vrijwaart Peek tegen alle aanspraken van derden terzake van
gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht belichaamd in de Producten, op
voorwaarde dat Peek de Leverancier van zodanige aanspraken onverwijld
schriftelijk op de hoogte stelt.
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Indien een procedure dreigt te worden aangespannen in verband met de rechten
op (een deel van) de Producten en Peek als gevolg daarvan het gebruik van de
Producten kan worden ontzegd, zal de Leverancier voor haar rekening en ter
keuze van Peek:
a. hetzij voor Peek het recht verkrijgen het gebruik van de Producten voort te
zetten;
b. hetzij de betrokken Producten vervangen of zodanig wijzigen dat geen inbreuk
meer wordt gemaakt;
c. hetzij de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, onder
betaling van een schadevergoeding aan Peek;
d. hetzij (een deel van) de Producten terug nemen tegen terugbetaling van de
daarvoor door Peek betaalde prijs.

13.
13.1

Vertrouwelijke informatie
De Leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten
aanzien van al hetgeen hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis is gekomen
over de bedrijfsaangelegenheden van Peek. De Leverancier is niet gerechtigd om in
de brochures, brieven e.d. het bestaan van de overeenkomst bekend te maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peek.
.

14.
14.1

Toepasselijk recht
Op de Inkoopvoorwaarden, alle overeenkomsten en alle geschillen tussen Peek en
de Leverancier is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de Overeenkomst of de
Inkoopvoorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de
competente rechter binnen het Arrondissement waarbinnen Peek is gevestigd,
tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

14.2

