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1.
Toepasselijkheid
van
de
algemene
inkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen,
van
toepassing
op
alle
overeenkomsten,
alle
door
ESKA
gedane
offerteaanvragen en op alle door ESKA geplaatste orders
voor vervaardiging en/of levering van zaken,
werkzaamheden en diensten, en alle eventuele
toekomstige overeenkomsten met de wederpartij.
2. Prijzen en wijze van betaling
2.1 De overeengekomen prijzen gelden DDP, dus
inclusief alle kosten en belastingen die mochten ontstaan
in verband met de levering, adequate verpakking,
transport, verzekering, import- en exportheffingen,
noodzakelijke attesten, enz.
2.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt een
betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst van een
correcte factuur.
2.3 De wederpartij kan enkel meerwerk in rekening
brengen, als ESKA de opdracht daartoe en de daarmee
gemoeide prijs vooraf schriftelijk heeft geaccordeerd.
2.4 Indien de wederpartij een vooruitbetaling wenst te
ontvangen, zoals een voorschot of een 1e termijn, stelt de
wederpartij, voordat hij recht op vooruitbetaling krijgt, op
eerste verzoek van ESKA aanvullende zekerheid in de
vorm van een direct afroepbare bankgarantie ter grootte
van de vooruitbetaling. De inhoud daarvan stemt overeen
met het door ESKA voorgeschreven model bankgarantie.
Een bankgarantie dient te worden verstrekt door een bank
of financiële instelling, die minimaal een A minus-rating
volgens Standard & Poor’s heeft. De kosten van de
bankgarantie zijn voor de wederpartij
3. Levertijd en levering
3.1 Het order-/bestelnummer dient op alle documenten,
leverbonnen en facturen te worden vermeld. Elke levering
dient te worden voorzien van een vrachtbrief.
3.2 Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd fatale
termijnen, zodat de wederpartij door het enkele
overschrijden van een dergelijke termijn in verzuim komt
te verkeren zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
3.3 Deelleveringen zijn slechts toegestaan, nadat ESKA
daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft
gegeven.
4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De goederen/werkzaamheden/diensten dienen door de
wederpartij uitgevoerd te worden conform de contractueel
overeengekomen prestaties, met inbegrip van alle
documenten – tenzij schriftelijk anders overeengekomen in
de Nederlandse taal - welke deel uitmaken van de levering.
4.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de
wederpartij niet toegestaan, voor de volledige of gedeeltelijke
nakoming van de contractuele verplichtingen derden in te
schakelen.
4.3 De wederpartij en door de wederpartij ingeschakelde
derden zijn gehouden de veiligheidsvoorschriften van ESKA
op te volgen.
4.4
Als
de
wederpartij
de
overeengekomen
werkzaamheden/diensten naar zijn mening heeft voltooid,
stelt hij ESKA hiervan schriftelijk in kennis. De
werkzaamheden/dienst hebben pas als opgeleverd te
gelden, indien ESKA deze schriftelijk hebben aanvaard, en
dus niet al op het ogenblik van de inwerkingstelling of de
betaling.
4.5 De wederpartij is verplicht verzekeringen af te sluiten en
in stand houden die toereikend zijn om de risico’s van de
overeenkomsten met ESKA en de uitvoering daarvan te
dekken. Op verzoek van ESKA zal de wederpartij ESKA de
verzekeringsbewijzen verstrekken en op de hoogte stellen
van eventuele wijzigingen.
5. Risico- en eigendomsovergang
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat de
eigendom van alle door de wederpartij aan ESKA geleverde

goederen over, nadat de goederen op het afleveradres zijn
bezorgd. Het eigendomsrecht is volledig en zonder
eigendomsvoorbehoud en/of andere beperkte rechten.
5.2 Het risico van teloorgang of verslechtering van de
goederen draagt de wederpartij tot het tijdstip waarop de
goederen op het afleveradres zijn afgeleverd.
5.3 De wederpartij ziet af van ieder retentierecht en recht
van reclame jegens ESKA.
6. Kwaliteitsgarantie
6.1 De wederpartij garandeert, dat de goederen /
werkzaamheden / diensten voldoen aan de vereiste
specificaties, de toegezegde eigenschappen en geen
gebreken vertonen. Indien hieromtrent geen expliciete
afspraken zijn gemaakt, zijn de in het handelsverkeer
gebruikelijke specificaties, eigenschappen en eisen van
toepassing. Bovendien dienen de betreffende goederen op
het tijdstip van levering te voldoen aan de nationale wetten
en voorschriften van het land van de ontvanger.
6.2 Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de te
leveren goederen te worden verpakt, opgeslagen en
vervoerd zoals in het handelsverkeer gebruikelijk is.
6.3 Goederen kunnen bij aflevering worden gecontroleerd
door middel van steekproeven. Dit laat onverlet dat ESKA
ook na en zonder deze controle gerechtigd blijft te stellen
dat de geleverde goederen ondeugdelijk zijn. Gebreken
zullen binnen 10 werkdagen na de ontdekking hiervan door
ESKA bij de wederpartij worden gemeld. Acceptatie van
levering, ondertekening van werkbonnen en betaling kunnen
niet worden beschouwd als bevestiging van een correcte
levering.
6.4 De wederpartij verstrekt een garantie van minimaal 24
maanden op de goederen/werkzaamheden/diensten.
6.5 De garantieperiode loopt tijdens de duur van een
reparatie niet door. Met de levering van vervangende
goederen begint een nieuwe garantieperiode.
6.6 De wederpartij garandeert minimaal 10 jaar volledige en
adequate technische ondersteuning en service op de
afgeroepen en bestelde goederen, materialen en producten.
6.7 De wederpartij garandeert de beschikbaarheid en
levering van bestelde en door ESKA in gebruik genomen
goederen, materialen en producten of gelijkwaardige
goederen, materialen en producten tot minimaal tien jaren
na aankoop/installatie.
7. Gebreken
7.1 Indien sprake is van een gebrek, heeft ESKA de keuze
zonder nadere ingebrekestelling (1) naar eigen inzicht een
passende korting op de prijs toe te passen, of (2) de
overeenkomst te ontbinden, of (3) uitvoering van een gratis
reparatie te verlangen, of (4) een foutloos vervangend
product te verlangen, waarbij de wederpartij verplicht is alle
daarvoor noodzakelijke of daarmee verband houdende
kosten te vergoeden, of (5) voor rekening van de wederpartij
het geleverde product dat de gebreken vertoont, zelf te
(laten) repareren, waarbij de kosten daarvan voor rekening
van de wederpartij komen.
7.2 Kosten voor het retourneren van ondeugdelijke goederen
komen voor rekening van de wederpartij.
7.3 Indien slechts een gedeelte van de goederen gebreken
vertoont en naar de mening van ESKA daarom het overige
gedeelte van de totale levering onbruikbaar c.q. niet meer
van belang is, heeft ESKA het recht de totale levering te
retourneren, en indien door ESKA gewenst van de
wederpartij en een herlevering te verlangen.
7.4 Bij niet-nakoming van verplichtingen door de wederpartij
als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden,
is ESKA gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder recht van de wederpartij op enige
vergoeding.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, die
wordt veroorzaakt door de wederpartij, zijn personeel, de
door hem ingeschakelde derden, en door derden
ingeschakelde derden.
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8.2 De wederpartij vrijwaart ESKA, voor het geval een derde
ESKA aan zou spreken als gevolg van een fout van de
wederpartij. Alle daarmee gemoeide kosten komen volledig
voor rekening van de wederpartij.
8.3 Personen die in het kader van de overeenkomst
werkzaamheden uitvoeren op het fabrieksterrein van ESKA,
dienen zich te houden aan alle aldaar geldende
voorschriften. ESKA is niet aansprakelijk voor ongevallen
waar deze personen bij betrokken zijn. De wederpartij
vrijwaart ESKA voor iedere aanspraak die medewerkers
van de wederpartij of door hem ingeschakelde derden bij de
uitvoering zouden hebben, onder meer op grond van artikel
7:658 BW.
9. Intellectuele eigendom en geheimhouding
9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die
onderdeel zijn van of voortvloeien uit een overeenkomst,
met name, maar niet beperkt tot in opdracht van ESKA
ontwikkelde systemen, installaties, planningen, tekeningen,
schema's, en modellen, dan wel onderdelen daarvan,
berusten volledig bij of komen toe aan ESKA. ESKA is
hiervoor geen vergoeding verschuldigd en kan hierover
vrijelijk beschikken. De wederpartij zal meewerken aan de
totstandkoming van noodzakelijke akten van overdracht en
geeft hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan
ESKA om dergelijke akten namens de wederpartij op te
stellen en te tekenen.
9.2 De auteursrechten op door de wederpartij in het kader
van of samenhangend met de overeenkomst vervaardigde
technische documenten, zoals tekeningen, beschrijvingen
en berekeningen, gaan bij realisatie automatisch over op
ESKA.
9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op, voor of in
opdracht van ESKA ontwikkelde software, inclusief
broncode en documentatie, berusten bij of worden
kosteloos overgedragen aan ESKA. Intellectuele
eigendomsrechten op software dat niet in opdracht van
ESKA is ontwikkeld, blijven berusten bij wederpartij en
wederpartij verleent ESKA een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, onherroepelijke, eeuwigdurende en
kosteloze licentie die niet beperkt is tot specifieke
apparatuur of locaties. Het is ESKA toegestaan sub
licenties te verlenen aan andere bedrijven binnen de
ESKA-groep.
9.4. Alle door of namens ESKA verschafte informatie die in
het kader van offerteaanvragen en/of opdrachten en de
uitvoering daarvan dan wel in kader van onderzoekontwikkelings- of verbeteringstrajecten of andere vormen
van (aan)vragen is verstrekt, dient vertrouwelijk te worden
behandeld en mag door wederpartij alleen worden gebruikt
ten behoeve van deze offerteaanvragen, opdrachten en/of
onderzoek- en ontwikkelings- en verbeteringstrajecten. Het
openbaren van informatie met behoud van vertrouwelijkheid
is alleen toegestaan aan medewerkers van wederpartij en
zijn leveranciers, indien en voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van de opdracht. Op verzoek zal wederpartij de
informatie terstond retourneren aan ESKA, zonder een kopie
achter te houden. In het geval de wederpartij een gerechtelijk
bevel krijgt of wettelijk verplicht is de informatie te openbaren
stelt de wederpartij ESKA daarvan onmiddellijk op de
hoogte. De wederpartij zal het bestaan van de offerte
aanvraag en/of opdracht/overeenkomst met ESKA als
vertrouwelijk behandelen. De wederpartij zal op verzoek een
separate geheimhoudingsverklaring (NDA) tekenen.
9.5 Voor zover sprake is van een broncode, is de wederpartij
gehouden de meest actuele broncode van de voor ESKA
draaiende versie in escrow geplaatst bij een notaris. Op
eenzijdig verzoek van ESKA is de notaris gehouden de
broncode aan ESKA te verstrekken, als sprake is van een
of meerdere van onderstaande gevallen: stopzetting van de
ontwikkeling van de software, beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten van de wederpartij, beëindiging van de
overeenkomst tussen ESKA en de wederpartij, en
faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.
ESKA is vervolgens enkel toegestaan de broncode te
gebruiken ten behoeve van de continuïteit, oftewel

uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhoud,
corrigeren, wijzigen of uitbreiden van de software.
9.6 Bij schending van een of meerdere van de verplichtingen
uit deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd
van € 10.000,--, en tot het meerdere als de schade van
ESKA hoger is dan dit bedrag.
10. Wet Ketenaansprakelijkheid
10.1 Voor zover op een overeenkomst de Wet
Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, gelden de
navolgende verplichtingen van de wederpartij:
10.2 De wederpartij verstrekt voorafgaand aan of bij het
sluiten van de overeenkomst: (1) een kopie van een recent
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel van de onderneming, (2) verklaringen inzake
zijn betalingsgedrag betreffende afdracht van premies
Sociale Verzekeringen, Loonbelasting en premies
Volksverzekeringen van het voorgaande kwartaal, en (3)
een afschrift van de overeenkomst met betrekking tot de
opening van een geblokkeerde rekening door de
wederpartij.
10.3 De wederpartij is gehouden zijn wettelijke
verplichtingen tot afdracht van loonheffingen en sociale
premies, voor zover direct en indirect verband houdend met
het aan hem opgedragen werk, na te komen.
10.4 De wederpartij dient op de factuur gespecificeerd
inzichtelijk te maken wat de hoogte is van de loonheffingen
en sociale premies die de wederpartij in verband met het
werk moet afdragen.
10.5 De wederpartij is verplicht eenmaal per drie maanden
ESKA een verklaring te tonen inzake zijn afdracht van
loonheffingen. ESKA is gerechtigd kopieën van
loonaangiften van de wederpartij en bankafschriften van de
loonbetaling van de wederpartij op te vragen.
10.6 ESKA heeft het recht de ter zake van het aan
wederpartij opgedragen werk verschuldigde loonheffingen
en sociale premies, waarvoor hij ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de
wederpartij te voldoen door storting op diens geblokkeerde
rekening (g-rekening). ESKA is te allen tijde gerechtigd de
bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom in te
houden en namens de wederpartij rechtstreeks aan de
betrokken bedrijfsvereniging c.q. ontvanger der belastingen
te voldoen; tot het beloop van de betaling is ESKA jegens
de wederpartij gekweten. Indien ESKA redelijkerwijs tot het
oordeel kan komen dat door wederpartij ter zake van het
aan hem opgedragen werk een hoger percentage aan
loonheffingen en sociale premies verschuldigd zal zijn dan
het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan
ESKA het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.
10.7 De wederpartij is niet bevoegd het aan hem
opgedragen werk geheel of ten dele aan een ander over te
dragen dan na schriftelijke goedkeuring door ESKA. De
wederpartij is verder niet bevoegd het aan hem opgedragen
werk of een deel daarvan door een derde, waaronder
ZZP’ers, te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring
door ESKA. De wederpartij blijft jegens ESKA
verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk.
10.8 Indien er sprake eis van uitleen van personeel dient
wederpartij te voldoen aan de NEN 4400-1 of de NEN 44002 norm en opgenomen te zijn in het register van de Stichting
Normering Arbeid.
11. Gedragscode, integriteit en naleving
11.1 Wederpartij dient de principes van het Global Compact
van de Verenigde Naties te onderschrijven en te handelen
in overeenstemming met deze principes welke hieronder in
een viertal thema’s zijn samengevat:
a) Mensenrechten (gelijk aan de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens): bescherming van de
mensenrechten,
geen
medeplichtigheid
aan
mensenrechtenschendingen;
b) Werk (in overeenstemming met de ILO-beginselen):
bescherming van de vrijheid van vereniging, afschaffing van
dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie;
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c) Milieu: Ondersteuning van ecologische en verantwoorde
actie, bevordering van milieuvriendelijke technologieën;
d) Corruptiebestrijding: voorkomen van corruptie in alle
vormen, inclusief afpersing en omkoping;
11.2 Wederpartij ziet erop toe dat alle relevante wettelijke
bepalingen op haar verantwoordelijkheidsgebied worden
nageleefd, met name in het geval van derden die bij het
verrichten van diensten betrokken zijn. Dit geldt met name
voor de naleving van de anticorruptie-, antitrust- en
gegevensbeschermingswetten en alle verplichtingen die
voortvloeien uit Europese, Amerikaanse en andere
economische, handels- en financiële sancties.
11.3 Wederpartij verbindt zich, met name de werknemers
die belast zijn met de contractueel overeengekomen taken
en activiteiten, vertrouwd te maken met de betreffende
regelgeving inzake gegevensbescherming, en hen te
verplichten de vertrouwelijkheid van gegevens te bewaren.
Voor zoverre wederpartij persoonsgegevens verwerkt is zij
verplicht om vooraf een aanvullende overeenkomst te
sluiten waarin de details van de gegevensverwerking
worden geregeld conform de AVG (Algemene Richtlijn
gegevensbescherming; EU 2016/679)
11.4 Wederpartij ziet er op toe en verklaart dat hun eigen
personeel in dienst van onderaannemers niet is opgenomen
in een van de sanctielijsten overeenkomstig Verordening
(EG)
2580/2001
en
VO
(EG)
881/2002
(antiterrorismeregelgeving) of soortgelijke buitenlandse
(met name VS) lijsten, in hun respectieve versies, en dat
partijen en hun onderaannemers dergelijk personeel niet
zullen gebruiken.
11.5 Wederpartij verbindt zich ertoe om in hun
bedrijfsactiviteiten te voldoen aan minimale sociale normen.
Dit geldt met name voor de leeftijd, de beloning en de
werktijden van werknemers, veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden, het recht op vrijheid van
vergadering, het verbod op discriminatie en de naleving van
de milieuwetgeving.
11.6 Wederpartij onthoudt zich van schenkingen en giften
aan werknemers, organen of hulporganisaties waaraan
ESKA of werknemers van ESKA verbonden zijn.
11.7 Overtreding van de bepalingen van de leden 1 tot en
met 6 geeft ESKA het recht zich uit de overeenkomst terug
te trekken of te beëindigen op basis van gewichtige
gronden.
11.8 Wederpartij zal het mogelijk maken de naleving van de
leden 1 tot en met 6 onder dit artikel door ESKA zelf of door
derden die verplicht zijn de vertrouwelijkheid te bewaren, te
controleren. Daartoe verstrekt wederpartij onmiddellijk
informatie op verzoek van ESKA, verstrekt zij onverwijld alle
nodige informatie (bv. documenten) en maakt het ESKA of
namens ESKA gemachtigde derden mogelijk na redelijk
voorafgaande kennisgeving ter plekke de situatie te
bekijken en/of te onderzoeken.
12. Duurzaamheid
12.1 Wederpartij is ermee bekend, dat ESKA de
milieubelasting van haar bedrijfsvoering wil beperken.
Wederpartij verklaart zich ervoor in te zullen spannen de
milieubelasting, veroorzaakt door haar geleverde goederen
en/of verrichte diensten, zoveel mogelijk te beperken, onder
meer door het zoveel mogelijk toepassen van minder
milieubelastende materialen en producten.
12.2 Op verzoek van ESKA stelt wederpartij onverwijld alle
relevante informatie ter beschikking omtrent de
milieubelasting van de goederen en diensten.
12.3 Wederpartij stelt ESKA voor de (eerste) levering
schriftelijk op de hoogte, indien zij materialen of producten
toepast, waarvan bekend is, dat zij op zichzelf of door de
combinatie met andere materialen of producten gevaar op
(kunnen) leveren voor mens of milieu. Tevens stelt
wederpartij ESKA voor de (eerste) levering schriftelijk op de
hoogte indien het door ESKA aan wederpartij kenbaar
gemaakte gebruik van de door wederpartij te leveren
goederen resulteert in afvalstoffen of indien de goederen zelf
afvalstoffen zijn, ten aanzien waarvan wettelijke maatregelen

van kracht zijn. ESKA is in die gevallen gerechtigd gedane
bestellingen te annuleren.
12.4 Op verzoek van ESKA zal wederpartij, zonder
daarvoor kosten in rekening te brengen, de door haar
gebruikte verpakkingsmaterialen, dan wel (na gebruik) het
totaal of onderdelen van de goederen afvoeren.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle betrekkingen tussen partijen is Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt bij
deze uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan
worden uitsluitend berecht door de rechter te Groningen.

