ALGEMENE VOORWAARDEN FOM
Voor koop/levering van zaken en diensten in opdracht van FOM (Algemene Inkoopvoorwaarden)
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Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle
door FOM gesloten koopovereenkomsten en geplaatste opdrachten.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtnemer waarnaar op enigerlei wijze mocht worden
verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de handgewezen.
Wijzigingen en/ of aanvullingen van de opdracht en/ of van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat
deze schriftelijk door FOM aan opdrachtnemer zijn bevestigd. Opdrachtnemer kan daaraan geen rechten ontlenen
met betrekking tot latere opdrachten.
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De order
Orders en daarmee verband houdende overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarvan zijn voor
ons slechts bindend, indien FOM deze schriftelijk heeft geplaatst of bevestigd.
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Totstandkoming van de order, geldigheid aanbod
Indien een opdracht wordt geplaatst naar aanleiding van een aanbieding, komt de overeenkomst tot stand op de
datum van ontvangst van de order bij de leverancier.
Indien de leverancier geen aanbod heeft gedaan of wanneer de order na de geldigheidsduur van de aanbieding
wordt geplaatst of wanneer de order afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst tot stand doordat de
leverancier onze schriftelijke opdracht binnen 8 dagen na haar verzending schriftelijk aanvaardt.
Een aanbod van een leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat het FOM heeft
bereikt, tenzij bij het aanbod een afwijkende termijn is vermeld.
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Overdracht verplichtingen leverancier
De leverancier mag zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel noch gedeeltelijk overdragen
aan derden zonder schriftelijke toestemming van FOM. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden.
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De te leveren zaken
De leverancier garandeert, dat geleverde zaken:
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, indien dit doel hem is medegedeeld of hem
anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn,
conform de overeengekomen specificaties en goedgekeurde monsters zijn,
met goed vakmanschap zijn vervaardigd en voldoen aan de nieuwste stand van de techniek van goede
kwaliteit, vrij van ontwerp-, constructie-, fabricage- en materiaalfouten zijn,
voldoen aan dwingende voorschriften zoals o.a. met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektrische normen (bijv. elektromagnetische storingen), geldend in het land waarvoor de
zaken bestemd zijn, indien deze bestemming hem is medegedeeld of hem anderszins redelijker wijze
bekend kan zijn.
Indien de order omvat installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de leverancier uit te
voeren werkzaamheden dan garandeert hij:
dat deze worden uitgevoerd conform de overeengekomen vereisten,
dat het blijkens de order beoogde resultaat zal worden bereikt,
dat de gebruikte materialen, onderdelen, hulpmiddelen en uitrusting van daartoe geëigende dan wel
overeengekomen kwalificaties respectievelijk kwaliteit zijn.
De werkzaamheden geschieden geheel voor rekening en risico van leverancier, ook indien een en ander namens
hem door derden wordt uitgevoerd. De leverancier is aansprakelijk voor letsel en schade aan personen en zaken
voortvloeiende uit deze werkzaamheden. De leverancier zal alle maatregelen nemen om de werkzaamheden uit te
(doen) voeren in overeenstemming met de wettelijke en andere voorschriften geldende waar deze worden
verricht. Zijn deze voorschriften niet voorhanden dan worden veiligheidsvoorschriften van de veiligheidsdienst
van het FOM nageleefd. De leverancier zal ons op ons verzoek aantonen dat hij op zijn kosten zorg heeft
gedragen voor een voldoende verzekering welke de kosten en schaden die wij mochten lijden ten gevolge van
handelingen en nalatigheden van de leverancier en door hen gebezigde personen dekt.
Bij het ten vervoer aanbieden en vervoeren van gevaarlijke stoffen dient de leverancier stipt te voldoen aan de
desbetreffende wettelijke voorschriften, bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten
van vervoerders, geldend in de landen waar de bestelde zaken worden vervoerd. Op ons verzoek zal de
leverancier ons zodanige schriftelijke informatie verschaffen over de samenstelling van deze gevaarlijke stoffen,
dat bij het vervoeren, opslaan en verwerken ervan kan worden voldaan aan desbetreffende wettelijke
voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten geldend in de bedoelde
landen.
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De leverancier is verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de te leveren zaken. Tenzij anders
is overeengekomen dienen de zaken verpakt te worden in handelsgebruikelijke verpakking. De voor hergebruik
bestemde verpakkingsmiddelen kunnen aan de leverancier voor zijn rekening en risico worden teruggezonden.
FOM wordt dan alsnog ten belope van het bedrag dat voor de verpakking in rekening is gebracht, volledig
gecrediteerd.
Alle bestelde apparatuur en alle uitgevoerde installatieopdrachten dienen voorzien te zijn van voldoende
documentatie om de apparatuur in huis te kunnen onderhouden of repareren (indien het hardware en software
betreft: zowel in hardware- als in softwarematige zin). Wanneer deze werkzaamheden in de garantieperiode
noodzakelijk blijken zal hierover vooraf overleg worden gepleegd met de leverancier.
De leverancier is aansprakelijk voor alle letsel en schade aan personen en zaken voortvloeiende uit het niet
nakomen van bovenstaande voorwaarden. Dit betreft zowel de materiële als de persoonlijke schade,
bedrijfsschade, indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. De opdrachtnemer is
tevens aansprakelijk wanneer wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter
uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, van toepassing zijn op de schade.
De leverancier zal FOM vrijwaren van aanspraken van derden ter zake van het vrij zijn van de geleverde zaken
van alle bijzondere lasten en beperkingen.
Keuring
De te leveren zaken kunnen door of vanwege FOM worden gekeurd aan de hand van de in deze voorwaarden
gestelde eisen en de eventueel overeengekomen keuringsvoorschriften .
De keuring vindt plaats bij de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Met de keuring zal worden aangevangen binnen twee weken na aflevering of indien de keuring geschiedt bij de
leverancier, binnen twee weken na de schriftelijke overeenkomst volgens lid 2. De keuring zal binnen redelijke
termijn worden voltooid.
Indien de keuring dient te geschieden bij de leverancier, dan zal deze de zaken op een zodanig tijdstip voor
keuring gereed houden dat zij met inachtneming van lid 3 binnen de afleveringstermijn kunnen worden gekeurd.
Hij zal tijdig schriftelijk aan FOM mededelen, wanneer de zaken ter keuring gereedstaan. Hij stelt desgevraagd
een geschikte lokaliteit ter beschikking aan het met de keuring belaste personeel en verstrekt binnen redelijke
grenzen de nodige personele en materiële hulp aan genoemd personeel. Hij zelf of een door hem aangewezen
deskundige mag de keuring bijwonen. Alle kosten die betrekking hebben op de keuring in de fabriek of
magazijnen van de leverancier of zijn onderleveranciers zijn voor rekening van de leverancier, behalve de kosten
van het met de keuring belaste personeel. Keuring van zaken in het bedrijf van de leverancier houdt levering noch
afname in. De zaken blijven voor rekening en risico van de leverancier tot aan het tijdstip waarop krachtens de
overeengekomen leveringsconditie het risico op FOM is overgegaan.
Indien bij keuring van de zaken, zaken, die een deel van de levering uitmaken, beschadigd, vervormd of geheel of
ten dele verbruikt worden, wordt in geval van afkeuring geen vergoeding toegekend en in geval van goedkeuring
geen vervanging gevorderd.
Van een afkeuring zal binnen bekwame tijd schriftelijke mededeling worden gedaan aan de leverancier. FOM
kan, onverminderd zijn andere rechten en vorderingen, eisen dat de leverancier onverwijld in de tekortkomingen
voorziet.
Wanneer de keuring bij FOM plaatsvindt of in het geheel geen keuring plaatsvindt, zal na aflevering
controle plaatsvinden van de geleverde zaken inclusief de verpakking op onder meer beschadiging, maat,
hoeveelheid en gewicht. Deze controle vangt aan binnen twee weken na aflevering. Wanneer bij de controle de
zaken niet akkoord worden bevonden, kan FOM de zaken alsnog geheel of gedeeltelijk weigeren. FOM zal de
leverancier hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de redenen.
Wanneer de leverancier tekort schiet in een verplichting verband houdende met de keuring of indien de zaken na
afkeuring opnieuw worden gekeurd of na controle niet akkoord worden bevonden, komen de kosten die daarvan
het gevolg zijn voor rekening van de leverancier.
De leverancier zal de afgekeurde of, in het geval van controle niet akkoord bevonden zaken binnen twee weken
na de verzending van de in leden 6. en 7. vermelde mededeling weer afhalen. Mocht de leverancier gedurende
deze termijn de zaken niet hebben afgehaald, dan kunnen zij op zijn kosten en voor zijn risico aan hem worden
teruggezonden c.q. wanneer FOM's belang hierbij duidelijk aanwezig is, de zaken op kosten en voor risico van de
leverancier aan een derde aangeboden worden om de zaken alsnog aan de overeenkomst te doen laten
beantwoorden.
De keuring, controle of het achterwege laten van een keuring of controle, laten onverlet de aanspraken die FOM
kan ontlenen aan het artikel "garantie" en laten onverlet alle andere wettelijke en contractuele rechten die FOM
heeft ter zake van een tekortkoming van de leverancier.
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Geheimhouding en eigendom van technische bescheiden en gegevens
De leverancier is tot absolute geheimhouding van al deze gegevens en informatie verplicht en hij zal noch
daarnaar noch naar het feit dat hij ons levert of geleverd heeft in publicaties advertenties en anderszins in
mondeling of schriftelijke vorm verwijzen, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
De leverancier zal alle van ons ontvangen mondelinge en schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend
aanwenden ter uitvoering van onze order(s). Al deze gegevens en informatie blijven ons eigendom en zullen op
ons verzoek onmiddellijk aan ons worden teruggezonden, evenals alle kopieën daarvan.
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Materialen geleverd door FOM
De leverancier is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en verzekeren van alle materialen, onderdelen en
gereedschappen die eigendom zijn van FOM en die door FOM aan de leverancier zijn zijn toevertrouwd voor het
uitvoeren van de order. Derden die zich op deze artikelen willen verhalen dient de leverancier op ons eigendom te
wijzen, hij zal ons onverwijld van zodanige eventualiteit op de hoogte stellen. De leverancier zal deze artikelen
noch zelf gebruiken noch toelaten dat deze door derden worden gebruikt, voor of in verband met enig ander doel
dan de uitvoering van onze order.
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Garantie
Onverminderd alle rechten die FOM op grond van de wettelijke bepalingen toekomen kan FOM, indien een
garantietermijn is overeengekomen, gedurende deze termijn van de leverancier eisen dat, tenzij de leverancier
aantoont dat de zaken aan de overeenkomst voldoen, deze zal zorgdragen voor herstel dan wel vervanging van
alle door hem geleverde zaken.
Alle aan het herstel of de vervanging verbonden kosten, voortvloeiend uit lid 1, zijn voor rekening van de
leverancier, met uitzondering van de verzendkosten welke het gevolg zijn van voorafgaande verplaatsing over de
landsgrenzen door FOM van de geleverde goederen.
Indien de leverancier niet binnen bekwame tijd, nadat hij daartoe door FOM schriftelijk is aangemaand, heeft
voldaan aan zijn verplichting tot herstel dan wel vervanging, is FOM bevoegd het herstel dan wel de vervanging
voor rekening en risico van de leverancier door een derde te doen uitvoeren.
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Ontbinding
Onverminderd alle andere rechten en vorderingen tot ontbinding is FOM bevoegd door schriftelijke verklaring de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, wanneer:
bij een vonnis de leverancier in staat van faillissement is verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig,
surséance van betaling is verleend,
door of vanwege de leverancier enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel van FOM.
In geval van ontbinding is de leverancier verplicht de prijs, voor zover deze reeds is betaald, aan FOM terug te
betalen, vermeerderd met de wettelijke rente van het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald;
Onverminderd het gestelde in lid 1 is FOM altijd bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. In
deze gevallen zal FOM geen andere verplichting hebben dan die tot vergoeding van de schade, door de
leverancier geleden. Het bedrag van de schade zal zo mogelijk in onderling overleg worden bepaald.
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Levering
De leverancier dient de te leveren zaken binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats af
te leveren. Indien de leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot tijdige aflevering van zaken
die aan de overeenkomst beantwoorden, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
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Eigendom
Het eigendom van zaken gaat op FOM over:
in het geval van keuring bij FOM, op het moment dat de zaken door FOM zijn goedgekeurd,
in het geval van keuring bij de leverancier, op het moment dat de zaken door FOM zijn goedgekeurd en
na aflevering door FOM akkoord zijn bevonden,
in het geval geen keuring plaatsvindt, op het moment dat na aflevering de zaken door FOM akkoord zijn
bevonden,
in het geval geen expliciete akkoordverklaring wordt afgegeven, vier weken na de aflevering
in geval van vooruitbetaling, na betaling door FOM.
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Risico
De te leveren zaken zijn voor risico van de leverancier, totdat zij op overeengekomen plaats zijn afgeleverd.
Zaken, die op het moment der opdracht reeds eigendom van FOM waren, zijn van het ogenblik, waarop zij ter
beschikking van de leverancier worden gesteld tot het moment van aflevering op de overeengekomen plaats, voor
risico van de leverancier. In geval van afkeuring, weigering of herafkeuring gaat het risico
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weder op de leverancier over na verloop van 8 dagen sedert de dag, waarop hem desbetreffende bericht is
toegezonden.
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Ontoerekenbare tekortkoming (overmacht)

14.1

Voor zover een tekortkoming in het nakomen van de verplichting de leverancier niet kan worden
toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij FOM
onverwijld en in ieder geval binnen de voor de nakoming overeengekomen termijn de tekortkoming en
de oorzaak daarvan schriftelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld. Een
tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van het tekortschieten in de nakoming van de
verplichtingen van een derde tegenover de leverancier, is aan de leverancier toe te rekenen, behalve
voor zover de tekortkoming van de derde deze derde niet kan worden toegerekend.
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Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan, gebrek aan personeel van de opdrachtnemer, stakingen en
ziekte van eigen personeel, en/ of liquiditeits- cq solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer.
Gedurende de duur van de overmacht heeft de opdrachtgever het recht de betalingsplicht op te schorten. De
opdrachtnemer zal er alles aan doen de duur van overmacht zo veel mogelijk te beperken en zal al het redelijke in
het werk stellen om tijdens de duur van de overmacht de schade tot het minimum te beperken. De opdrachtnemer
zal noodmaatregelen treffen.
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Prijs
De prijs omvat alle kosten die in verband met de te leveren zaken worden gemaakt, de kosten van aflevering
daaronder begrepen. De prijs is exclusief BTW.
De prijs is vast, tenzij de order bepaalt dat hij wordt aangepast indien omstandigheden opkomen waardoor de
kosten van de leverancier worden verhoogd of verlaagd. Een dergelijk beding is alleen geldig indien:
de omstandigheden zijn vermeld, die tot aanpassing van de prijs kunnen leiden,
de wijze wordt bepaald, waarop de aanpassing plaatsvindt.
Ook indien bedoeld beding is gemaakt wordt de prijs niet aangepast:
voor zover een kostenverhogende omstandigheid ligt voor het tijdsip waarop de leverancier zijn
aanbod heeft verzonden dan wel, indien de leverancier geen aanbod heeft verzonden, voor het tijdstip
waarop FOM de order heeft verzonden,
voor zover een kostenverhogende omstandigheid opkomt nadat de leverancier met de aflevering in
verzuim is gekomen,
voor zover de leverancier niet heeft gedaan wat een goed leverancier betaamt om de kans op
kostenverhoging te beperken,
voor zover de aanpassing bij wettelijke bepaling is verboden.
De leverancier zal over de verschillen die uit de aanpassing voortvloeien geen winst berekenen.
FOM is te allen tijde bevoegd een accountantsdienst te laten onderzoeken of de prijs overeenkomstig het in de
order bepaalde is aangepast. De leverancier is verplicht aan het onderzoek alle medewerking te verlenen. Dit
onderzoek draagt een vertrouwelijk karakter en strekt zich niet verder uit dan voor de beoordeling van de
prijsaanpassing noodzakelijk is.
FOM heeft het recht facturen voor opdrachten waarvan de prijs volgens de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt
bepaald door nacalculatie, te (doen) verifiëren. Leverancier verstrekt daartoe alle gevraagde medewerking,
waaronder inzage in zijn administratie voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Betaling
Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt binnen 30 dagen nadat de eigendom van de zaken is aanvaard
dan wel, indien de rekening later wordt ontvangen, binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.
Garantiebetalingen
Indien zulks is overeengekomen, wordt ten hoogste 10% van de prijs als garantiebedrag gereserveerd. Dit
bedrag zal aan de leverancier worden uitbetaald binnen dertig dagen nadat hij aan al zijn uit garantie
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan,
Indien zulks is overeengekomen zal betaling van een vastgesteld percentage van de koopprijs slechts
geschieden tegen overlegging van een bankgarantie tot zekerheid van het nakomen van de
garantieverplichtingen van de leverancier (Performance Bond). Het gestelde in volgend artikel lid 2, 3 en
5 is overeenkomstig van toepassing.
Facturen dienen te verwijzen naar het nummer en de datum van de opdracht van FOM en moeten in duplo worden
gezonden aan het adres vermeld op de opdracht.
Betaling vindt plaats in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
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Voorschot
Indien een voorschot op de prijs is overeengekomen, zal FOM dit verstrekken tegen overlegging van een
bankgarantie dan wel andere zekerheid waar FOM mee instemt.
De bankgarantie zal worden afgegeven volgens een door FOM te verstrekken model door een bankinstelling, die
FOM daartoe aanvaardbaar acht.
Betaling van het voorschot zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende rekening en
bankgarantie / zekerheid.
Het voorschot wordt in mindering gebracht op de ingevolge artikel "betaling" te betalen prijs. In geval de zaken
in gedeelten in eigendom worden aanvaard zal de bankgarantie / zekerheid naar rato worden verminderd.
Indien de leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting tot aflevering van zaken die aan de
overeenkomst beantwoorden, is hij de wettelijke rente van het voorschot verschuldigd over de tijd dat de
tekortkoming voortduurt.
Ten aanzien van de betaling van het voorschot is het gestelde in artikel "betaling" leden 3 en 4 van
overeenkomstige toepassing.
Na betaling van het voorschot zijn de door FOM betaalde zaken eigendom van FOM. Derden die zich op deze
zaken willen verhalen dienen door de leverancier op ons eigendom te worden gewezen, hij zal ons onverwijld van
zodanige eventualiteit op de hoogte stellen.
Boete
Indien de leverancier in verzuim is met de nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken die aan
de overeenkomst beantwoorden, is hij een boete verschuldigd van 1 promille van de prijs van de zaken voor elke
dag dat de tekortkoming voortduurt, tot ten hoogste 10 procent van die prijs (inclusief omzetbelasting).
Indien aflevering van zaken die aan de overeenkomst beantwoorden onmogelijk is geworden, is de leverancier
een boete verschuldigd van 10 procent van de prijs van de zaken (inclusief omzetbelasting), tenzij er sprake is van
niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
De boete komt FOM toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:
zijn vorderingen tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken die aan de overeenkomst
beantwoorden,
zijn recht op de schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.
De boete wordt van rechtswege met de prijs verrekend, ongeacht of de vordering tot betaling op een derde is
overgegaan.
Geschillen en toepasselijk recht
Onderwerpen die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, noch in bijzondere aanvullende voorwaarden, worden
geregeld door de wettelijke bepalingen. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle
geschillen in verband met de overeenkomst worden beslecht door de Amsterdamse rechter.
FOM heeft de bevoegdheid om voor beslechting van een geschil voor een andere volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.

