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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de 
zakelijke handelingen aanbiedingen en overeenkomsten van 
bedrijven binnen de M.S. STAINLESS INTERNATIONAL GROUP 
HOLDING BV, hierna aangeduid als MSG, met al onze 
zakenpartners (ZP) voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders 
zal zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van anderen 
binden ons slechts, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 
ons van toepassing zijn verklaard.  

2. Dit geldt ook dan, wanneer ZP ons overeenkomsten, aanvragen, 
bestellingen, offertes, opdrachtbevestigingen of welke 
correspondentie dan ook zendt, waarbij uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar geldigheid van de voorwaarden van ZP. Wij 
beschouwen dit als een zakelijk voorstel, waarbij onze algemene 
voorwaarden zonder meer van toepassing blijven, tenzij wij 
schriftelijk de geldigheid van de voorwaarden van ZP in het 
specifieke geval hebben aanvaard. 

3. Handelstermen gebruikt in correspondentie, aanbiedingen, 
overeenkomsten of anderszins dienen te worden uitgelegd 
overeenkomstig de Internationale Regeling voor Uitleg van 
Handelstermen vervaardigt door de Internationale Kamer van 
Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst, één en ander voor zover 
deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. 

4. Deze algemene inkoopvoorwaarden prevaleren boven eventuele 
verkoop voorwaarden van de verkoper indien, en voor zover, deze 
niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

5. Orders en daarmee samenhangende afspraken zijn voor ons 
slechts bindend, indien zij schriftelijk door of namens de Inkoop of 
onze directie zijn bevestigd. Daarbij gelden de in onze 
inkoopbestelling aangegeven condities en prijzen. Indien de 
verkoper hiermede niet akkoord is, dient hij dit direct aan onze afd. 
Inkoop te melden. Uitlevering van het bestelde zonder  
voorafgaande melding van door verkoper geconstateerde 
afwijkingen, betekent onvoorwaardelijke acceptatie van de door 
ons vermelde condities en prijzen in de inkoopbestelling. 

6. Tenzij uit enige bepaling van de overeenkomst anders voortvloeit, 
gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op ons over 
bij aflevering aan ons ter plaatse van bestemming, onverminderd 
het bepaalde in de artikelen 7 en 8. 

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, zijn we gerechtigd om, 
mochten de door verkoper afgeleverde goederen naar ons redelijk 
oordeel niet in overeenstemming zijn met de door ons gegeven 
specificaties of een door ons goedgekeurd monster, deze 
goederen af te keuren. In dit geval zijn wij gerechtigd de betaling 
van de goederen op te schorten en de bestelling, naar onze keuze, 
hetzij te annuleren hetzij verkoper te verplichten binnen 5 dagen 
vervangende goederen te leveren, een en ander onverminderd ons 
recht op volledige vergoeding van de door ons geleden schade. 

8. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij niet verplicht door 
verkoper afgeleverde goederen op korte termijn te keuren of te 
doen keuren. De verkoper garandeert dat de te leveren goederen 
vervaardigd, verpakt, opgeslagen en vervoerd worden met de 
grootst mogelijke zorg voor de goede kwaliteit ervan en voorts dat 
zij geheel in overeenstemming zijn met de in onze order gegeven 
omschrijving. Indien deze zorg of overeenstemming naar ons 
redelijk oordeel ontbreekt, zullen wij hiervan aan verkoper 
mededeling doen. In dit geval zijn wij gerechtigd de betaling van de 
goederen op te schorten en de bestelling, naar onze keuze, hetzij 
te annuleren hetzij verkoper te verplichten binnen 5 dagen 
vervangende goederen te leveren, een en ander onverminderd ons 
recht op volledige vergoeding van de door ons geleden schade. 

9. De levering van meer of minder dan de overeengekomen 
hoeveelheden wordt niet geaccepteerd. 

10. Wij kunnen verkoper verzoeken door ons of in onze opdracht 
bestelde goederen neutraal te verpakken en/of te verzenden. 
Indien verkoper aan dit verzoek niet kan voldoen dient hij ons 
daarvan direct schriftelijk in kennis te stellen. Verzending van de 
betreffende goederen kan eerst plaats vinden nadat wij verkoper 
schriftelijk hebben bevestigd akkoord te gaan met niet neutrale 
verpakking c.q. verzending ervan. Indien wij van verkoper niet een 
dergelijke schriftelijke kennisgeving ontvangen mogen wij ervan 
uitgaan dat verkoper op volledige en juiste wijze aan ons verzoek 
zal voldoen. Indien verkoper desondanks de betreffende 
materialen niet neutraal heeft verpakt en/of verzonden hebben wij 
recht op volledige vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade 

en kosten. In het geval een bestaande zakenrelatie van ons 
tengevolge van dit in gebreke blijven van verkoper direct in contact 
treedt met verkoper hebben wij tevens recht op een vergoeding 
van EUR. 5.000,-- per zakelijke transactie tussen deze 
zakenrelatie en verkoper. 

11. Indien overeengekomen levertijden worden overschreden, hebben 
wij het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst en onverminderd onze verdere rechten, waaronder 
uitdrukkelijk het recht op verrekenbare schade, de order zover 
deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder zelf tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

12. Verkoper zorgt voor een deugdelijke factuur in de nederlandse 
en/of de engelse taal. Deze factuur is evenals onze betaling 
onderdeel van de zakelijke transactie. Kosten hiervoor worden niet  
geaccepteerd.  

13. De betaling geschiedt in principe binnen 90 dagen na ontvangst 
van de goederen en de factuur, tenzij wij voor de vervaldatum van 
de betaling tegen de wijze van uitvoering van de order bezwaar 
hebben gemaakt. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand van 
het recht in, overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde, om op de 
wijze van uitvoering van de order terug te komen.  

14. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 14 zijn wij gerechtigd 
de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst door 
eenvoudige kennisgeving aan de verkoper te ontbinden voor zover 
de overeenkomst betrekking heeft op nog niet geleverde goederen 
en goederen, die niet tijdig of niet behoorlijk zijn geleverd indien: 

• de verkoper enige verplichting uit hoofde van een 
overeenkomst, waarop deze inkoopwaarden van 
toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke daaruit 
voortvloeien niet nakomt. 

• de verkoper in staat van faillissement is verklaard, 
surséance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf 
geliquideerd dan wel aan derden overdraagt.  

Een en ander onverminderd ons recht volledige vergoeding van de 
door geleden schade. 

15. Onder overmacht zal slechts worden verstaan hetgeen naar 
algemeen geldend Nederlands recht daardoor wordt verstaan. Met 
name zal geen beroep op overmacht kunnen worden gedaan op 
grond van wanprestatie van verkopers, leveranciers of 
kortstondige machine- of produktiestoring. 

16. Verkoper garandeert, dat de te leveren goederen en het gebruik 
daarvan geen inbreuk maken in Nederland of het in de order 
vermelde land van bestemming, op enig industrieel of intellectueel 
eigendomsrecht met een beschermingsomvang, die deze 
goederen of dit gebruik bepaaldelijk omvat en verbindt zich jegens 
ons en onze afnemers tot volledige vergoeding van de schade, die 
wij of onze afnemers mochten lijden als gevolg van een dergelijke 
inbreuk. 

17. Alle voor een order door ons ter beschikking gestelde zaken, 
waaronder tekeningen en andere hulpmiddelen, blijven onder alle 
omstandigheden ons eigendom. De verkoper is verplicht tot 
absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al 
onze hem uit hoofde van de order ter kennis genomen 
bedrijfsgelegenheden in de ruimste zin van het woord. 

18. Als omrekeningskoers voor vreemde en Nederlandse valuta zal 
gelden de officiële koers van de dag van betaling (zie artikel 12). 

19. Op onze inkoopvoorwaarden is het Nederlands recht van 
toepassing. Ten aanzien van geschillen, die verband houden met 
of voortvloeien uit orders, zal uitsluitend de rechter van het 
arrondissement Leeuwarden competent zijn. 

20. Bij de inkoop actie gaan wij er van uit dat de in Nederland 
geldende gebruiken van inkoop en uitbesteding gelden. Indien de 
gewoonten in het land van de leverancier hiervan afwijken, zijn wij 
daarvan gevrijwaard, tenzij afwijkende gewoonten schriftelijk door 
ons zijn aanvaard. 

21. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden 
aan en maken geïntegreerd deel uit van onze ALGEMENE 
VOORWAARDEN, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. 
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