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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN  PERFETTI VAN MELLE 

HOLDING B.V. 

 

Artikel 1 - Definities 

1.1 Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze 

Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde 

woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend: 

 

"Inkoopvoorwaarden" deze algemene inkoopvoorwaarden van de 

Opdrachtgever; 

 

"Leverancier" de (potentiële) wederpartij van de Opdrachtgever; 

 

"Levering" de feitelijke aflevering of feitelijke 

terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever, ongeacht 

of er sprake is van eigendomsoverdracht aan 

Opdrachtgever; 

 

"Opdrachtgever" Perfetti Van Melle Benelux B.V. en/of  Smith’s 

Chewing Sweets  Maatschappij B.V. en/of PVM Tab 

Tech B.V. en/of Perfetti Van Melle Holding B.V en/of 

Perfetti Van Melle Services B.V. en/of Perfetti Van 

Melle ICT B.V. en/of Look-O-Look International B.V. 

 

"Overeenkomst" de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de 

Opdrachtgever en de Leverancier betreffende de 

Levering van Zaken; 

 

"Partijen" de Opdrachtgever en de Leverancier; 

 

"Zaken" de aan de Opdrachtgever te leveren of ter beschikking 

gestelde roerende zaken, inclusief de eventuele 

montage en/of installatie daarvan, en/of de aan de 

Opdrachtgever te leveren diensten.  

 

“Dienstverlening”        de tussen de Opdrachtgever en de Leverancier te 

bepalen werkzaamheden, die door de Leverancier 

verricht moeten worden, eventueel gecombineerd met 

de levering van “Zaken”. 

 

1.2       Onder schriftelijk wordt in de Inkoopvoorwaarden mede verstaan per fax, e-mail 

of via enig ander (elektronisch) medium. 
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Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder door de Opdrachtgever 

gedaan verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod, op de 

door de Leverancier uit te brengen aanbieding, op alle opdrachten van de 

Opdrachtgever en op alle met de Leverancier te sluiten en gesloten 

Overeenkomsten alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen. 

 

2.2 De Opdrachtgever wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe 

ook genaamd, van de Leverancier uitdrukkelijk van de hand  

 

2.3 Van deze Inkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn geldig gedurende 60 kalenderdagen, 

te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanbieding. Een aanbieding 

van de Leverancier, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen 

na aanvaarding door de Opdrachtgever. 

 

3.2 Indien de Leverancier een aanbieding doet, komt de Overeenkomst tot stand 

doordat de Opdrachtgever deze aanbieding schriftelijk aanvaardt. De 

Overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de Leverancier met schriftelijke 

toestemming van de Opdrachtgever een begin met de uitvoering van de 

opdracht maakt zonder dat de Opdrachtgever de aanbieding van de Leverancier 

schriftelijk heeft bevestigd. 

 

3.3 Aanbiedingen van Dienstverlening bevatten - indien van toepassing - een 

onderverdeling in uren en materialen en vermelden de doorlooptijd en 

eventuele fasering 

 

3.4 Indien een schriftelijke order door de Opdrachtgever wordt geplaatst zonder een 

daaraan voorafgaande aanbieding van de Leverancier, dan komt de 

Overeenkomst tot stand, tenzij de Leverancier binnen 4 werkdagen na datum 

van de order de Opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt dat hij de order niet 

aanvaardt.  

 

3.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door 

de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde 

tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, 

maken deze deel uit van de Overeenkomst.  

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst 

4.1 De Leverancier is gehouden om de Zaken in de overeengekomen vorm, 

hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van levering op de 

overeengekomen plaats van bestemming te leveren.  
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4.2 Voor zover de opdracht van de Opdrachtgever aan de Leverancier bestaat in het 

tot stand brengen van een prestatie van niet-stoffelijke aard, is de Leverancier 

gehouden om het overeengekomen resultaat op de overeengekomen datum van 

levering te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

4.3 De Leverancier vermeldt op de paklijsten, facturen, verpakkingen en overige 

correspondentie het artikelnummer, de besteller, het bestelnummer, het 

positienummer en het adres van de Opdrachtgever. 

 

4.4 Backorders dient de Leverancier zelf op te volgen. De Leverancier dient de 

Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk op de hoogte te houden. 

 

4.5 De Leverancier, zijn ondergeschikten en door hem bij de voorbereiding en 

uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, zijn gehouden alle 

wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. 

Bij afwijkingen daarvan dient de Leverancier de Opdrachtgever hiervan in 

kennis te stellen. De leverancier zal verder de bedrijfsvoorschriften en 

reglementen van de Opdrachtgever op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

milieu zoals neergelegd in de meest recente versie van het document 

"Algemene bedrijfsregels voor derden" naleven. Dit document wordt op 

verzoek kosteloos toegezonden en is ook beschikbaar op onze website 

www.perfettivanmelle.nl  

 

4.6 Indien de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op 

het terrein of in de lokaliteiten van de Opdrachtgever dient te verrichten, dienen 

de Leverancier, zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten de instructies van 

de Opdrachtgever en de bij de Opdrachtgever geldende bedrijfsvoorschriften in 

acht te nemen alsmede de werkzaamheden tijdens de door de Opdrachtgever 

opgegeven tijden uit te voeren. 

 

4.7 De Leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen door de 

Opdrachtgever redelijke voorwaarden worden verbonden. 

 

4.8 Indien de Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van de 

Overeenkomst, blijft de Leverancier jegens de Opdrachtgever onverkort 

aansprakelijk voor nakoming van de verplichting onder de Overeenkomst. 

 

4.9 De Opdrachtgever kan geheel dan gedeeltelijk haar rechten en/of plichten uit de 

Overeenkomst met de Leverancier te allen tijden aan een derde overdragen of 

op enigerlei wijze in zekerheid geven, waartoe de Leverancier nu voor alsdan 

zijn toestemming verleent. 

 

4.10 De Leverancier heeft de hiervoor in artikel 4.9 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden bedoelde mogelijkheden niet. 
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4.11 Bij de oplevering van Zaken aan de afdeling Maintenance en Engineering van 

de Opdrachtgever dient de Leverancier het volgende mee te leveren: 

• een IIA of IIB en een CE verklaring; 

• een risico analyse conform Machinerichtlijn 

• een gebruikershandleiding, in de Nederlandse en/of Engelse taal 

• de tekeningen, welke als volgt dienen te worden geleverd: 

o mechanische digitaal: in Autocad en hardcopy; of elektrisch 

digitaal: in E-Plan en hardcopy;  

o een onderhoudsplan (indien van toepassing). 

 

4.12 De uitgevoerde werkzaamheden in het kader van dienstverlening kunnen alleen  

gecontroleerd worden door de door Opdrachtgever schriftelijk aangewezen 

contactpersoon van de Opdrachtgever bij de Leverancier. 

 

4.13 De Leverancier garandeert dat hij voldoet aan de ATEX richtlijn, waaronder 

ATEX 95 (verantwoording leveranciers) en ATEX 137 (verantwoording 

gebruikers). 

 

Artikel 5 – Wijzigingen opdracht  

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde 

bevoegd om een geplaatste order, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, 

te wijzigen en/of aan te vullen. De Leverancier zal alle door de Opdrachtgever 

aangegeven wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht uitvoeren, mits 

deze wijzigingen en/of aanvullingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.  

 

5.2 Indien de in artikel 5.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden bedoelde 

wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs 

en/of het tijdstip van levering, dient de Leverancier de Opdrachtgever hiervan 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de 

wijziging of aanvulling, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de 

gewijzigde opdracht volgens de oorspronkelijk overeengekomen prijs, levertijd 

en andere voorwaarden zal worden uitgevoerd.  

 

5.3 Indien de gevolgen van de wijzingen en/of aanvullingen voor de prijs  en/of het 

tijdstip van levering naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn, 

zullen Partijen hierover in overleg treden. De Opdrachtgever blijft echter in dat 

geval te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot 

schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

Artikel 6 – Documentatie 

6.1 De Leverancier is gehouden om alle bij de Zaken behorende documentatie, 

gebruiksaanwijzingen en informatie zowel in hardcopy als digitaal in het 

Nederlands of Engels bij Levering van de Zaken zonder additionele kosten aan 

de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien er een wettelijke 

verplichting is, de documentatie in het Nederlands te verstrekken, dient de 

Leverancier hiervoor zorg te dragen. 
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6.2 De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder 

begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 

 

6.3 De Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door de 

Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de 

Overeenkomst. Deze informatie is en blijft te allen tijde eigendom van de 

Opdrachtgever. 

 

Artikel 7– Levering en levertijden 

7.1 Levering geschiedt DDP (INCOTERMS 2010) op het door de Opdrachtgever 

opgegeven adres op het overeengekomen tijdstip, tenzij Partijen schriftelijk 

anders zijn overeengekomen.  

 

7.2 De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien de Leverancier de 

overeengekomen levertijden overschrijdt, is hij onmiddellijk in verzuim, zonder 

dat een nadere ingebrekestelling is vereist.  

 

7.3 Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, dient de 

Leverancier de Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Dit laat 

het onder artikel 7.2 van deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde onverlet. 

 

7.4 Eerdere Levering van de Zaken dan overeengekomen geschiedt slechts na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en leidt niet tot 

wijzing van het overeengekomen tijdstip van betaling. 

 

7.5 De Opdrachtgever is bevoegd de aflevering van Zaken, met uitzondering van 

bederfelijke Zaken, uit te stellen. In dat geval is de Leverancier verplicht om de 

Zaken, zonder meerkosten, deugdelijk verpakt, herkenbaar en separaat voor de 

Opdrachtgever op te slaan tot het moment van aflevering overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 7.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden. 

 

7.6 Indien de order bepaalt dat de Zaken in meer dan één Levering aan de 

Opdrachtgever zullen worden geleverd of ingeval van een raamovereenkomst, 

is de Leverancier gehouden voldoende voorraad aan te houden om telkens aan 

zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever te kunnen voldoen. 

 

Artikel 8 – Verpakking 

8.1 De Leverancier garandeert dat de Zaken behoorlijk en conform de laatste 

voorschriften van de Opdrachtgever en de bevoegde autoriteiten zijn verpakt en 

worden gekenmerkt. De Leverancier garandeert de naleving van het Convenant 

Verpakking. 

 

8.2 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om verpakkingmaterialen van of 

betreffende de geleverde Zaken aan en op kosten van de Leverancier te 

retourneren. 
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8.3 De Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking respectievelijk 

vernietiging van (transport)verpakkingsmateriaal. Indien op verzoek van de 

Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, geschiedt 

dit voor rekening en risico van de Leverancier.  

 

Artikel 9 - Prijzen 

9.1 De overeengekomen prijzen zijn op basis van levering DDP, derhalve 

inclusief kosten van vervoer, belastingen, heffingen, assurantie en exclusief 

BTW, en luiden in de door de Opdrachtgever op de order aangegeven valuta.  

 

9.2 De prijzen zijn vast en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de 

Opdrachtgever niet worden verhoogd. 

 

9.3 De Leverancier dient toekomstige prijsmutaties en marktontwikkelingen 

onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Dergelijke 

prijsmutaties leiden slechts tot aanpassing van de prijzen indien zulks in de 

Overeenkomst is voorzien en toestemming van de Opdrachtgever schriftelijk 

is gegeven. 

 

Artikel 10 – Facturering en betaling 

10.1 De Leverancier zal de Opdrachtgever voor de geleverde Zaken tegen de 

overeengekomen prijs factureren. Betaling van de factuur zal geschieden 

binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever, tenzij 

anders overeengekomen. Bij te late betaling is de Opdrachtgever niet eerder in 

verzuim dan na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin hem 

een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund. Indien de Opdrachtgever 

vertragingsrente verschuldigd zou worden, beloopt deze 3% per jaar. 

 

10.2 Op de facturen dient het bestelnummer van de Opdrachtgever vermeld te 

worden. 

 

10.3 Facturering ter zake van dienstverlening geschiedt na uitvoering van deze 

dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.  

 

10.4 Ter zake van projecten kunnen tussen de Leverancier en de afdeling 

Maintenance en Engineering van de Opdrachtgever in de volgende situaties 

afwijkende – vooraf schriftelijk vast te leggen – betalingsafspraken gemaakt 

worden: 

• indien het project in meerdere fasen uitgevoerd wordt, kan facturering 

telkens geschieden na oplevering van iedere fase 

• indien de Zaken meer dan  € 20.000,- bedragen, kan voor de Zaken de 

volgende vooruitbetaling geschieden: 

o 30% bij opdracht (alleen materialen).  

o 30% bij aanvang installatie (bij de Leverancier).  

o 30% bij FAT (Factory acceptance test).  

o 10% bij SAT (Site acceptance test). 
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10.5 De Opdrachtgever is bevoegd om betaling van de factuur op te schorten, indien 

zij van mening is dat de geleverde Zaken niet aan de Overeenkomst 

beantwoorden en/of gebreken vertonen. 

 

10.6 De Opdrachtgever is bevoegd alle op geld waardeerbare vorderingen van de 

Leverancier op de Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van de 

Opdrachtgever en de op enigerlei wijze aan de Opdrachtgever gelieerde 

ondernemingen op de Leverancier. Indien de Leverancier op enigerlei wijze 

deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder Leverancier in de zin 

van dit artikel 10 van deze algemene inkoopvoorwaarden mede verstaan alle op 

enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.. 

 

10.7 Betaling door de Opdrachtgever houdt geen goedkeuring van de geleverde 

Zaken in.  

 

Artikel 11 –Eigendomsovergang 

11.1 De eigendom van de Zaken gaat over op de Opdrachtgever bij Levering of, en 

zonodig, na installatie of montage van de Zaken. 

 

11.2 In geval van vooruitbetaling van de Zaken zoals bedoeld in artikel 10.4 van 

deze algemene inkoopvoorwaarden, gaat het eigendom van de Zaken over op 

de Opdrachtgever na de eerste betaling. 

 

11.3 Indien de Opdrachtgever zaken aan de Leverancier in handen geeft ter 

uitvoering van de opdracht, waaronder, niet limitatief, begrepen grondstoffen, 

halffabrikaten, gereedschappen, materialen en onderdelen, modellen, 

specificaties, tekeningen, software en informatiedragers en overige 

hulpmiddelen blijven deze zaken alsook de auteurs- of andere rechten 

eigendom van de Opdrachtgever. De Leverancier is gehouden deze zaken 

separaat van zaken die aan hemzelf of aan derden toebehoren, in goede staat en 

als kenbaar eigendom van de Opdrachtgever te houden en voor zijn rekening 

tegen alle risico’s te verzekeren voor de duur dat de Leverancier ten aanzien 

van deze zaken als houder optreedt.  

 

11.4 De Leverancier is verplicht de in artikel 11.3 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden bedoelde zaken uiterlijk bij de laatste (deel)Levering aan 

de Opdrachtgever (terug) te zenden.  

 

11.5      Verandering aan of afwijking van de in artikel 11.3 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden bedoelde zaken evenals het aanwenden van deze zaken 

voor, of in verband met enig ander doel dan de Levering van de 

overeengekomen Zaken aan de Opdrachtgever, is slechts toegestaan na 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Goedkeuring  

laat de garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet. 
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11.6 Alle software ten behoeve van machines en panelen wordt eigendom van de  

Opdrachtgever op de(zelfde)wijze zoals de artikelen 11.1 en 11.2 van deze 

algemene inkoopvoorwaarden bepalen. De Leverancier is verplicht alle 

medewerking te verlenen voor zover noodzakelijk in het kader van de 

overdracht van de eigendom.  

 

11.7 Indien de Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig 

artikel 11.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden door de Opdrachtgever in 

handen van de Leverancier zijn gegeven, wordt de Opdrachtgever eigenaar van 

de gehele nieuwe zaak en houdt de Leverancier deze voor de Opdrachtgever als 

eigenaar. 

 

11.8 De Leverancier is verplicht om de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de 

hoogte te stellen ingeval: 

 

 a. derden rechten op de in artikel 11.3 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden genoemde zaken doen gelden of hij kennis ervan 

heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in artikel 11.3 van deze 

algemene inkoopvoorwaarden genoemde zaken te doen gelden; 

 b. (voorlopige) surséance van betaling door de Leverancier wordt 

aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van de 

Leverancier wordt getroffen; 

 c. het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd of de 

Leverancier failliet wordt verklaard. 

 

11.9 Indien de Leverancier in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen onder 

de Overeenkomst, is de Opdrachtgever bevoegd, zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, om de zaken die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. De 

Leverancier machtigt de Opdrachtgever reeds nu onherroepelijk om daartoe de 

terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende zaken zijn 

opgeslagen. Alle kosten van de Opdrachtgever die verband houden met het 

terughalen van de zaken zijn voor rekening van de Leverancier.  

            

Artikel 12 – Garantie 

12.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde Zaken aan de Overeenkomst 

beantwoorden, vrij zijn van gebreken, compleet zijn en in overeenstemming 

met de omschrijving, eisen en omvang volgens de Overeenkomst, geschikt zijn 

voor het opgegeven doel, met name voor toepassingen in de levensmiddelen- 

en/of geneesmiddelenindustrie. Tevens dienen de geleverde Zaken te voldoen 

aan de wettelijke en andere nationale of internationale in deze relevante 

(overheids)bepalingen ten tijde van de Levering. De Leverancier garandeert dat 

alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, 

gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden meegeleverd met de Zaken, 

ook indien deze niet met name zijn genoemd door de Opdrachtgever.  
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12.2 Geleverde Zaken worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, als ondeugdelijk  

in de zin van artikel 12.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden aangemerkt 

indien daaraan binnen een jaar na Levering gebreken ontstaan, tenzij dit het 

gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan opzet of grove schuld van de 

Opdrachtgever. 

 

12.3 Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van de Opdrachtgever’s overige  

rechten, zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, in dat de 

gebreken welke binnen een jaar na Levering zijn ontstaan gratis en op eerste 

verzoek van de Opdrachtgever onmiddellijk en volledig door de Leverancier 

worden hersteld, zo nodig door vervanging van de Zaken of onderdelen 

daarvan.  

 

12.4 De Leverancier garandeert dat hij na Levering gedurende een periode van 

tenminste 10 jaar onderdelen voor de geleverde Zaken, voor zover het 

duurzame gebruiksgoederen betreft, aan de Opdrachtgever zal kunnen leveren 

en onderhoudswerkzaamheden en reparaties zal kunnen uitvoeren tegen 

marktconforme prijzen. 

 

12.5 De Leverancier staat ervoor in dat de geleverde Zaken geen inbreuk maken op 

rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en 

knowhow, en vrijwaart de Opdrachtgever volledig van aanspraken van derden 

in dit verband.  

 

Artikel 13 – Keuring en klachten 

13.1 Keuring van de Zaken door of namens de Opdrachtgever kan te allen tijde 

plaatshebben, zowel bij de Leverancier voorafgaande aan de Levering of bij de 

Opdrachtgever na de Levering. Indien de keuring bij de Leverancier plaats 

vindt, zal de Leverancier de Zaken op een zodanig tijdstip voor keuring gereed 

hebben dat de Zaken uiterlijk 3 weken voor Levering aan de Opdrachtgever kan 

worden gekeurd. De Leverancier zal het tijdstip van keuring tijdig schriftelijk 

aan de Opdrachtgever bekend maken en dient de Opdrachtgever of een door 

hem aan te wijzen derde toegang te verschaffen tot de plaats van controle. 

Overigens zal de Leverancier na een daartoe schriftelijk verzoek van de  

Opdrachtgever, aan laatstgenoemde toegang verlenen tot de werkplekken en 

burelen van Leverancier ter algehele inspectie, voorzover zulks nuttig geacht 

kan worden in het kader van de Levering en/of opdracht. 

 

13.2 De Leverancier zal, zonder nadere kosten voor de Opdrachtgever, aan de 

keuring meewerken en op verzoek van de Opdrachtgever redelijke personele en 

materiële hulp ten behoeve van de keuring aan de Opdrachtgever ter 

beschikking stellen. 
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13.3 Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de Leverancier 

niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring  

moet worden herhaald, komen de daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeiende kosten voor rekening van de Leverancier.  

 

13.4 Indien de Opdrachtgever de Zaken tijdens de keuring bij de Leverancier 

afkeurt, is de Leverancier gehouden om uiterlijk binnen 5 werkdagen de 

ontbrekende, herstelde of vervangen Zaken ter keuring aan de Opdrachtgever  

aan te bieden, onverminderd alle overigen rechten van de Opdrachtgever. In dat 

geval gelden de bepalingen van dit artikel 13 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden onverkort. 

 

13.5 De voorafgaande keuring van de Zaken door of namens de Opdrachtgever 

houdt geen erkenning in dat de Zaken voldoen aan de in artikel 12 van deze 

algemene inkoopvoorwaarden gegeven garanties.  

 

13.6 De Opdrachtgever zal de Leverancier in kennis stellen van klachten ten aanzien 

van kwaliteit, samenstelling, afmetingen, gebreken en hoeveelheid binnen 45 

dagen nadat de Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 van deze 

algemene inkoopvoorwaarden werden geleverd, althans nadat constatering 

redelijkerwijs mogelijk was.  

 

13.7 Tenzij de Opdrachtgever ermee instemt dat de geleverde Zaken die niet aan de 

in artikel 12 van deze algemene inkoopvoorwaarden gegeven garanties voldoen 

worden gerepareerd, is de Opdrachtgever bevoegd om de betreffende Zaken 

voor rekening en risico van de Leverancier aan deze te retourneren. De 

Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om tussen vervanging van de Zaken of 

creditering van de koopprijs te kiezen. Indien de Leverancier in zijn 

verplichting tot reparatie of vervanging binnen 5 werkdagen tekort schiet, is de 

Opdrachtgever bevoegd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, de 

Zaken (zelf dan wel door een derde) voor rekening en risico van de Leverancier 

(te doen) repareren of vervangen of de benodigde Zaken van een derde af te 

nemen. 

 

Artikel 14 - Onderhoudscontracten 

14.1 Onderhoudscontracten worden gesloten voor bepaalde tijd (één jaar), tenzij 

Opdrachtgever expliciet aangeeft een meerjarig onderhoudscontract aan te 

willen gaan. In het onderhoudscontract wordt dan uitdrukkelijk een bepaalde 

termijn overeengekomen.  

 

14.2 Jaarlijks, uiterlijk in oktober, zendt de Leverancier een nieuwe aanbieding 

(contract met nieuwe prijzen, met onderbouwing) voor het onderhoud voor het 

nieuwe kalenderjaar. Indien op 1 november geen nieuwe aanbieding door de 

Opdrachtgever is ontvangen, blijven, in geval van voortzetting van het 

onderhoudscontract,  automatisch de alsdan geldende tarieven van kracht voor 

een daaropvolgende periode van 1 jaar. 
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14.3 Het onderhoudscontract eindigt van rechtswege na de overeengekomen duur  

van het onderhoudscontract. De Opdrachtgever is steeds gerechtigd om, 

afgezien van de tussentijdse opzeggingsmogelijkheid in artikel 22.1 van deze  

algemene inkoopvoorwaarden, een onderhoudscontract met ingang van het 

nieuwe kalenderjaar op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden 

te zijn, mits dat geschiedt uiterlijk op 15 november van het lopende 

kalenderjaar.  

 

14.4 De Leverancier richt zich tot de door de Opdrachtgever schriftelijk aangewezen 

contactpersoon op de betreffende vestiging van de Opdrachtgever voor het 

maken van een afspraak voor het onderhoud. De onderhoudsmedewerker van 

de Leverancier dient zich op de dag van het onderhoud bij zijn contactpersoon 

van de Opdrachtgever te melden, zowel voor aanvang van de werkzaamheden  

als na uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de al dan niet 

oplevering van het onderhoud en het aftekenen van de werkbon. 

 

Artikel 15 -  Aansprakelijkheid  

15.1 De Leverancier is aansprakelijk voor rechtstreekse schade en gevolgschade, 

met dien verstande dat laatstgenoemde schade is beperkt tot schade door 

bedrijfsstagnatie en/of  tot bijkomend verlies op productieresultaat,  die de 

Opdrachtgever, haar ondergeschikten of niet-ondergeschikten voor wie zij 

krachtens de wet aansprakelijk is, mochten lijden door of in verband met de 

uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, 

behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de 

Opdrachtgever of haar direct leidinggevenden. 

 

15.2 De Leverancier zal de Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van 

derden in verband met schade ontstaan door of in verband met de uitvoering 

van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. De 

Leverancier zal een adequate Zakenaansprakelijkheidsverzekering WA / 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en de Opdrachtgever op haar 

eerste verzoek een kopie van de polis verstrekken. 

 

Artikel 16 – Tekortkoming en ontbinding  

16.1 Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) 

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling 

in verzuim en is de Opdrachtgever, onverminderd de overige aan haar 

toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd 

de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang of te 

ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de 

Leverancier op te schorten.  

Onverminderd de overige aan de Opdrachtgever toekomende rechten uit hoofde 

van de wet en de onderhavige 16.1, is de Opdrachtgever daarnaast gerechtigd 

om een andere leverancier opdracht te geven de Overeenkomst(en) met de 

Leverancier uit te voeren en de eventueel daarmee gepaard gaande 

(meer)kosten, waaronder onder meer door de desbetreffende leverancier 

gehanteerde hogere prijzen, op de Leverancier te verhalen. 
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16.2 De Opdrachtgever is voorts bevoegd om de Overeenkomst(en) geheel of 

gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval de Leverancier 

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of surséance van betaling ten  

aanzien van de Leverancier wordt verleend of een regeling met de schuldeisers 

van de Leverancier wordt getroffen, het faillissement van de Leverancier wordt 

aangevraagd of de Leverancier failliet wordt verklaard, ten aanzien van de 

rechtspersoon een splitsing of fusie of wijziging van rechtsvorm plaats heeft, de 

Leverancier wordt geliquideerd of ontbonden, de Leverancier zijn onderneming 

staakt of de zeggenschap over de Leverancier wordt overgedragen of indien 

beslag wordt gelegd op (een wezenlijk deel van) de activa van de Leverancier of 

indien vergunningen van de Leverancier (voorzover redelijkerwijs relevant voor 

haar verplichtingen onder de Overeenkomst) worden ingetrokken.  

 

16.3 Indien er naar het redelijk oordeel van de Opdrachtgever gegronde reden 

bestaat om te vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen jegens de 

Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Leverancier 

verplicht om, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, terstond genoegzame en 

in de door de Opdrachtgever gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de 

volledige nakoming van al zijn verplichtingen. 

 

16.4 Alle buitengerechtelijke – daadwerkelijke – (buiten)gerechtelijke kosten van de 

Opdrachtgever, ontstaan uit of verband houdende met de niet juiste of niet tijdige 

nakoming van de verplichtingen van de Leverancier komen ten laste van de 

Leverancier. 

 

16.5      De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren 

proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de Leverancier zijn, 

indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.  

 

Artikel 17 –Overmacht  

17.1 In geval van overmacht kan de Leverancier de nakoming van zijn 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten voor de duur van 

maximaal 4 weken, onder de voorwaarde dat de Leverancier de Opdrachtgever 

hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, nadat de 

omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in 

kennis stelt en onder vermelding van de oorzaak van de overmacht en onder 

overlegging van de nodige bewijsstukken. Indien de Leverancier na afloop van 

deze 4 weken niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, is de 

 Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 

geheel of ten dele te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding 

gehouden te zijn. 

 

17.2 Voor rekening van de Leverancier komen in ieder geval, doch niet uitsluitend 

staking, werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-

nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in het bedrijf  

van de Leverancier. 
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Artikel 18 - Geheimhouding 

18.1 Alle door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen 

door de Leverancier niet voor publicitaire of verkoopbevorderende doeleinden 

openbaar worden gemaakt. 

 

18.2 De Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle door 

de Opdrachtgever verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden 

gegevens en kennis en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de hem 

verstrekte opdracht. De Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan  

alle ondergeschikten en niet-ondergeschikten die in verband met de uitvoering 

van de Overeenkomst noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen en staat ervoor 

in dat deze die verplichtingen nakomen. In bepaalde gevallen kunnen 

werknemers van de Leverancier verplicht worden een 

geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen alvorens met de uitvoering van 

de Overeenkomst te beginnen.  

 

Artikel 19 – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Gedragscode 

19.1 Bij gelijke geschiktheid, zal Opdrachtgever waar mogelijk en nuttig, zaken 

doen met de Leverancier die zich positief onderscheidt op het gebied van milieu 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor nadere uitleg omtrent 

MVO verwijzen wij naar http://caobisco.eu :Responsible-Sourcing-Guidelines, 

 

19.2 Het is de Leverancier uitdrukkelijk verboden om met betrekking tot de 

opdrachtverstrekking de objectiviteit van de daarvoor verantwoordelijke 

medewerker van de Opdrachtgever anders te beïnvloeden dan door een juiste 

weergave van en toelichting op de prijs/prestatieverhouding van de door de 

Leverancier geoffreerde Zaken. Voor de gedragscode verwijzen wij naar onze 

Website www.perfettivanmelle.nl . De gedragscode is ook op aanvraag te 

verkrijgen. 

 

19.3 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het 

de Leverancier of zijn ondergeschikten of niet-ondergeschikten niet toegestaan 

om medewerkers van de Opdrachtgever of niet-ondergeschikten van de 

Opdrachtgever, ongeacht de functie, enig voordeel aan te bieden, te verschaffen 

of toe te kennen, dan wel op verzoek of met goedkeuring van een medewerker, 

aan derden voordelen toe te kennen, die verband houden met de 

rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en de Leverancier.  

 

19.4 Bij schending door de Leverancier van het bepaalde in dit artikel 19 van deze  

algemene inkoopvoorwaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd 

alle andere rechten van de Opdrachtgever  de Overeenkomst met onmiddellijke 

ingang schriftelijk te beëindigen.  
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Artikel 20 – Milieu en afval 

20.1 Leverancier dient op het terrein van de Opdrachtgever te zorgen voor het 

verzamelen, afvoeren en verwerken/storten van zijn afval conform de wettelijke 

bepalingen. Leverancier dient ter plaatse gemorste olie en/of toxische stoffen 

die gevaar opleveren, direct op te ruimen en in de daartoe bestemde 

 afvalcontainers te deponeren. Het is ten strengste verboden deze te doen 

afvloeien in de riolen 

 

20.2 Bij (een vermoeden van) een milieu-incident dient de Leverancier direct de 

contactpersoon ter plaatse van de Opdrachtgever te waarschuwen. 

 

Artikel 21 – Boetebeding 

21.1 Bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge de artikelen 18 en 19 van 

deze algemene inkoopvoorwaarden is de Leverancier voor iedere overtreding 

een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 verschuldigd, zonder dat de 

Opdrachtgever enig verlies of schade heeft te bewijzen en onverminderd het 

recht van de Opdrachtgever om terzake aanvullende schadevergoeding te 

vorderen als daarvoor gronden zijn. 

 

Artikel 22 – Opzegging 

22.1 Ingeval een Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, is 

de Opdrachtgever steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, met 

inachtneming van een redelijke termijn tussentijds op te zeggen. In geen geval 

is de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden. 

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

23.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en de Leverancier is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens 

Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

23.2 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en de Leverancier die naar aanleiding 

van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen 

Partijen mochten ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot de 

Inkoopvoorwaarden mochten ontstaan, zullen zoveel mogelijk door middel van 

goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een 

oplossing komen, zullen de geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de 

(voorzieningenrechter van de) rechtbank  Zeeland-West-Brabant. 

 

23.3 Het bepaalde in artikel 23.2 van deze algemene inkoopvoorwaarden doet 

geenszins af aan het recht van de Opdrachtgever om zich te allen tijde te 

wenden tot de bevoegde rechter van de plaats waar de Leverancier is gevestigd 

dan wel, indien de Opdrachtgever dat wenst, zich te wenden tot het Nederlands 

Arbitrage Instituut. 
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Artikel 24 - Conversie 

24.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling in de Inkoopvoorwaarden geen beroep 

kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een 

zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep 

kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van 

de gehele Overeenkomst en/of de Inkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 25 - Nederlandse tekst prevaleert 

25.1 De Nederlandse tekst van deze Inkoopvoorwaarden prevaleert boven 

vertalingen daarvan. 

 

Artikel 26 - Depot 

26.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  voor 

Zuidwest-Nederland te Breda  onder nummer 20104763 onder de naam  van 

Perfetti Van Melle Holding B.V.. 

Ten behoeve van  Perfetti Van Melle Benelux B.V. resp. Perfetti Van Melle 

Services B.V. resp. Perfetti Van Melle ICT B.V. zijn gelijke voorwaarden 

gedeponeerd onder nummer 20045885 resp. 24251596 resp. 61323829 bij 

dezelfde Kamer van Koophandel. 

Ten behoeve van Smith’s  Chewing Sweets Maatschappij B.V. zijn gelijke 

voorwaarden gedeponeerd onder nummer 13014680 bij de Kamer van 

Koophandel voor Limburg te Roermond. 

Ten behoeve van PVM Tab Tech B.V. zijn gelijke voorwaarden gedeponeerd 

onder nummer 20111252  bij de Kamer van Koophandel voor Limburg te 

Roermond. 

Ten behoeve van Look-O-Look International B.V. zijn gelijke voorwaarden 

gedeponeerd onder nummer 24125456  bij de Kamer van Koophandel voor 

Centraal Gelderland te Arnhem. 

 

 


