Wicro Plastics BV
Karreweg Noord 47-49
5995 MG Kessel, The Netherlands
T +31 77 462 1216 F +31 77 462 2700
www.wicro.nl

Algemene inkoopvoorwaarden – Wicro Plastics BV
Artikel 1 Toepasselijkheid
lid 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten tussen Wicro Plastics BV en de leverancier.
lid 2. De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van de
leverancier wordt door Wicro Plastics BV hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Lid 3. Dergelijke voorwaarden kunnen Wicro Plastics BV slechts binden als ze
uitdrukkelijk schriftelijk door haar zijn aanvaard.
lid 4. De leverancier wordt zonder zijn schriftelijk aanvaarding van de order ook met
de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden geacht akkoord te zijn, als hij met
de levering is aangevangen.
lid 5. De leverancier die eenmaal op deze voorwaarden aan Wicro heeft verkocht,
wordt geacht bij eventueel daarna door Wicro geplaatste orders telkens stilzwijgend
met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of
een zodanige vervolgorder schriftelijk is bevestigd.
Artikel 2 Tot stand komen overeenkomst
lid 1. Een overeenkomst komt tot stand na het door beide partijen ondertekenen van
een schriftelijke contract.
lid 2. Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Wicro Plastics BV een schriftelijke
order bij de leverancier heeft geplaatst en de leverancier deze order schriftelijk heeft
aanvaard.
Artikel 3 Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullende afspraken gelden alleen als deze
door Wicro Plastics BV schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4 Prijzen
lid 1. De prijzen zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst zijn exclusief BTW en
luiden in Euro’s.
lid 2. De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast. Wijzigingen in kosten van
materialen, lonen, rechten, belastingen of ander kosten worden niet verrekend,
tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
lid 3. De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeen- gekomen, de kosten van
transport, inklaring, verzekering en verpakking.
Artikel 5 Levering, overgang eigendom en risico
lid 1. Levering geschiedt DDP afgeleverd op de overeengekomen afleverlocatie
(volgens Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.
lid 2. De eigendom en het risico van de geleverde zaken gaat pas over nadat deze bij
Wicro Plastics BV zijn uitgeladen en zij voor ontvangst heeft getekend.
lid 3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde, verkrijgt Wicro Plastics BV, indien de
zaken ten behoeve van Wicro Plastics BV elders of bij de leverancier zijn opgeslagen,
de eigendom van de zaken op het moment waarop deze ten behoeve van Wicro
Plastics BV zijn opgeslagen. Het risico blijft echter bij de leverancier tot de aflevering
van de zaken.
lid 4. Zaken die door Wicro Plastics BV zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking
zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico leverancier,
maar blijven eigendom van Wicro Plastics BV.
lid 5. De leverancier dient altijd zorg te dragen voor een adequate verzekering van de
te leveren zaken, totdat de levering geheel is voltooid.
lid 6. Indien vooruitbetaling op hetgeen Wicro Plastics BV krachtens overeenkomst
verschuldigd is, is overeengekomen, worden alle materialen, grondstoffen en
halffabricaten, die leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt dan
wel daartoe bestemd, alsmede alle in bewerking zijnde zaken, geleverd en in volle en
vrije eigendom door leverancier aan Wicro Plastics BV overgedragen.
lid 7. Voor zover nodig verklaart de leverancier bij voorbaat al die zaken genoemd in
lid 6 aan Wicro Plastics BV te leveren en in eigendom over te dragen op het moment
dat de leverancier de vooruitbetaling ontvangt.
lid 8. Vanaf het moment dat de leverancier de vooruitbetaling ontvangt, houdt hij alle
zaken genoemd in lid 6 voor Wicro Plastics BV en is de leverancier verplicht al deze
zaken genoegzaam te individualiseren en ten behoeve van Wicro Plastics BV
afgezonderd van andere zaken onder zich te houden.
Artikel 6 Overschrijding levertijd
lid 1. De opgegeven dan wel overeengekomen levertijd geldt als een fatale termijn.
lid 2. In het geval de levertijd niet gehaald wordt, dient de leverancier hiervan Wicro
Plastics BV direct op de hoogte te stellen. Ongeacht deze mededeling is de
leverancier in verzuim en kan Wicro Plastics BV zonder ingebrekestelling aanspraak
maken op een boete van 5% van de koopprijs per week, tot een maximum van 10%
van de koopprijs. Wicro Plastics BV is gerechtigd deze boete met de koopprijs te
verrekenen.
lid 3. Wicro Plastics BV is bij overschrijding van de levertijd echter steeds gerechtigd
de overeenkomst, voor zover die nog niet is uitgevoerd, zonder tussenkomst van de
rechter te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 7 Wijzigen van geleverde zaken, deelleveringen
lid 1. Het is de leverancier niet toegestaan gewijzigde zaken te leveren, dan wel zaken
te leveren die afwijken voor wat betreft de overeengekomen of opgegeven
specificaties of eigenschappen, dan wel leveringen te doen die afwijken voor wat
betreft gewicht of hoeveelheid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Wicro Plastics BV.
lid 2. Het is de leverancier alleen toegestaan deelleveringen te doen na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wicro Plastics BV. De deelleveringen worden evenwel
als één geheel gefactureerd en dit pas nadat alles is geleverd.
Artikel 8 Aanvaarding en melding van gebreken
lid 1. Indien het geleverde naar het oordeel van Wicro Plastics BV niet in
overeenstemming is met de overeenkomst, is Wicro Plastics BV gerechtigd het
geleverde binnen 30 dagen na levering voor rekening en risico van de leverancier te
retourneren.
lid 2. Indien zich in het geleverde na de termijn van 30 dagen enig gebrek voordoet,
moet Wicro Plastics BV dit per omgaande na ontdekking schriftelijk - per brief of email - aan de leverancier melden.

lid 3. De leverancier zal per omgaande de zaken vervangen, dan wel herstellen, indien
de aard van het geleverde dat toestaat en Wicro Plastics BV hiermee instemt. Alle
hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de leverancier.
lid 4. Indien de leverancier niet binnen 48 uur na melding van een klacht de zaken
heeft vervangen of gerepareerd, is Wicro Plastics BV bevoegd de zaken voor rekening
van de leverancier door derden te laten herstellen.
lid 5. De betalingsverplichting wordt opgeschort tot dat de leverancier aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Wicro Plastics BV heeft het recht alle kosten hieruit
voortvloeiend, inbegrepen de kosten van het overeenkomstig lid 4 door derden doen
uitvoeren van reparaties, te verrekenen met de koopprijs dan wel met enige andere
vordering die de leverancier op Wicro Plastics BV mocht hebben.
lid 6. Voorgaande artikelen laten onverlet dat de leverancier aansprakelijk is voor
haar producten conform de van toepassing zijnde (internationale) regelgeving.
Artikel 9 Garantie en naleving
lid 1. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken van goede kwaliteit zijn en
geen ontwerp, constructie- of fabricage fouten bevatten en garandeert de kwaliteit
en juistheid van de gebruikte materialen. De leverancier garandeert verder dat de
zaken niet op enigerlei wijze zijn bezwaard en vrij zijn van pand rechten en
retentierechten.
lid 2. De leverancier garandeert ook dat de leverantie in overeenstemming is met de
eisen zoals genoemd in de specificaties, tekeningen, berekeningen dan wel in andere
door Wicro Plastics BV overlegde stukken. Indien Wicro Plastics BV geen specificaties
heeft verstrekt maar heeft opgegeven waarvoor de geleverde zaken zijn bedoeld,
garandeert de leverancier dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het door Wicro
Plastics BV opgegeven doel.
Lid 3. De leverancier garandeert te handelen met inachtneming van alle van
toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen,
richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de overeenkomst, inclusief alle
van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van internationale handel,
zoals embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctielijsten.
lid 4. De leverancier garandeert dat hij alle rechten bezit op de goederen, diensten of
delen daarvan, die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De leverancier
is volledig bevoegd over de goederen te beschikken en deze te vervreemden. De
leverancier is verder in het bezit van alle licenties, vergunningen, verklaringen van
eindgebruikers en alle andere documenten die vereist zijn in het land van oorsprong,
van doorvoer en van bestemming om aan zijn verplichtingen te voldoen en zal Wicro
Plastics BV onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wettelijke beperkingen.
lid 5. Indien de geleverde zaken naar het oordeel van Wicro Plastics BV niet
overeenkomstig het gegarandeerde zijn en zij de leverancier daarvan schriftelijk op
de hoogte heeft gebracht, zal de leverancier naar keuze van Wicro Plastics BV de
geleverde zaken ofwel kosteloos vervangen, ofwel deze, voor zover dat gezien de
aard van het geleverde mogelijk is, kosteloos repareren.
lid 6. Indien de overeenkomst zaken betreft die duurzaam worden geacht te zijn,
zoals machines en aanverwante zaken dan wel matrijzen is de garantie voor
constructie of ontwerpfouten, alsmede voor gebruikte materialen niet in tijd beperkt.
Artikel 10 Ter beschikking gestelde matrijzen, etc.
lid 1. Matrijzen, tooling en andere (hulp)gereedschappen, die door Wicro Plastics BV
aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld voor uitvoering van opdrachten, zullen
door de leverancier met uiterste zorgvuldigheid worden gebruikt.
lid 2. De leverancier ziet er op toe dat al het noodzakelijk onderhoud op de ter
beschikking gestelde zaken tijdig en volledig voor rekening van de leverancier wordt
uitgevoerd.
lid.3 De leverancier is gehouden Wicro Plastics BV onmiddellijk te informeren ingeval
van schade, beschadigingen of andere voorvallen die gebeurd zijn met de aan de
leverancier ter beschikking gestelde zaken.
lid 4. De leverancier zal onder geen beding de ter beschikking gestelde zaken
onderbrengen bij een subcontractor.
Artikel 11 Emballage
lid 1. Indien zaken verpakt worden geleverd, draagt de leverancier zorg voor goede
emballage, welke in overeenstemming is met (overheids)eisen van veiligheid en
welke een goede en veilige opslag en lossing mogelijk maakt.
lid 2. De emballage dient zodanig te zijn dat deze geheel leeg kan worden gemaakt en
dat daarin geen restanten achterblijven. De leverancier moet Wicro Plastics BV
instrueren hoe de verpakking wordt geleegd.
lid 3. De leverancier neemt de emballage terug, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 12 Handleidingen, certificaten e.d.
lid 1. Bij matrijzen, gereedschappen en andere apparaten en/of machines worden
door de leverancier tekeningen, handleidingen en stuklijsten meegeleverd. Ook
hiervan is Wicro Plastics BV eigenaar.
lid 2. Grondstoffen dienen geleverd te worden met een certificaat (o.a. datasheet,
MSDS). Per product dient een certificaat te worden overhandigd. Het certificaat moet
zijn afgegeven door de fabrikant en dient gegevens betreffende de eigenschappen
van het product te bevatten. Uitdrukkelijk dient het certificaat tevens gegevens over
de eigenschappen van het product op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu te bevatten, alsmede de voorschriften en aanwijzingen over de behandeling en
gebruik van het product in het kader daarvan.
lid 3. Overige producten dienen voorzien te zijn van product documentatie.
lid 4. De leverancier garandeert dat hij volledig op de hoogte is van Verordening EG
Nr. 1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen
(“REACH”) die in de Europese Unie worden geïmporteerd, gedistribueerd of gebruikt.
De leverancier garandeert dat, indien en voor zover van toepassing, de goederen of
stoffen daarin volledig voldoen aan de eisen van REACH. De leverancier zal de (pre-)
registratie nummer(s) doorgeven aan Wicro Plastics BV. Voor zover de goederen of
stoffen onder andere (inter)- nationale regelgeving vallen welke het gebruik van
chemische stoffen beperken, garandeert de leverancier dat de goederen of stoffen
volledig voldoen aan deze regelgeving.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
lid 1. Tekeningen, (driedimensionale) modellen, mallen, stempels, vormen, matrijzen,
CAE/CAD-modellen en overige computerprogramma's alsmede alle overige
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geschriften die door Wicro Plastics BV zijn geleverd, of die in opdracht van Wicro
Plastics BV door de leverancier, dan wel door derden zijn gemaakt en die betrekking
hebben op de overeenkomst zijn zowel materieel als intellectueel eigendom van
Wicro Plastics BV.
lid 2. De leverancier dient de in lid 1 genoemde zaken op eerste verzoek daartoe van
Wicro Plastics BV, per omgaande aan Wicro Plastics BV te doen toekomen. Het is de
leverancier niet toegestaan de in lid 1 genoemde zaken te vermenigvuldigen of te
doen vermenigvuldigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of
voor zichzelf dan wel voor derden te gebruiken.
lid 3. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op enig
recht van intellectuele eigendom van derden. De leverancier vrijwaart Wicro Plastics
BV tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
lid 4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet voor door Wicro Plastics BV zelf aangeleverde
zaken. Wicro Plastics BV dient er zelf zorg voor te dragen dat de rechten van
intellectuele eigendom, daaronder begrepen auteursrechten, niet worden
geschonden.
Artikel 14 Inspectie
lid 1. De leverancier draagt ervoor zorg dat Wicro Plastics BV of diens
vertegenwoordiger de mogelijkheid heeft om de zaken of het productieproces van de
zaken en/of een plaats waar de diensten of een deel daarvan worden uitgevoerd, te
inspecteren.
lid 2. De leverancier zal de kwaliteit van de zaken en diensten en de voortgang van de
vervaardiging en levering zorgvuldig beheersen en controleren.
Lid 3. Inspectie en/of testen ontslaat de leverancier niet van enigerlei verplichting of
aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
lid 1. De leverancier is aansprakelijk voor directe en indirecte schade, daaronder
mede begrepen gevolgschade, geleden door Wicro Plastics BV of door derden, ten
gevolge van het door haar uitvoeren van de overeenkomst, dan wel ten gevolge van
het gebruik van de door haar geleverde zaken. Daarnaast kan door de leverancier een
boete verbeurd zijn ten gunste van Wicro Plastics BV uit hoofde van deze
voorwaarden.
lid 2. De leverancier vrijwaart Wicro Plastics BV tegen aansprakelijkheid ten opzichte
van derden, voor schade veroorzaakt door de door de leverancier geleverde zaken,
daaronder mede begrepen de productaansprakelijkheid, ook wanneer de geleverde
zaken zijn verwerkt, alsmede wanneer de schade is veroorzaakt door gebrekkige
producten die zijn vervaardigd met behulp van of uit de door de leverancier
geleverde zaken en het gebrek door de door de leverancier geleverde zaken is
veroorzaakt.
Artikel 16 Overdracht aan derden
De leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen dan wel aan derden
uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wicro Plastics BV.
Artikel 17 Geheimhouding en publiciteit
lid 1. De leverancier betracht een volledige geheimhouding over alle gegevens en
knowhow welke hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gesteld,
dan wel zijn gekomen, alsmede al hetgeen hem bij de uitvoering van de
overeenkomst omtrent producten alsmede omtrent de bedrijfsvoering van Wicro
Plastics BV in het algemeen ter kennis is gekomen.
lid 2. De leverancier legt zichzelf, haar werknemers alsmede ingeschakelde derden
eenzelfde geheimhoudingsplicht op.
lid 3. Het is de leverancier zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wicro Plastics
BV niet toegestaan om naar door Wicro Plastics BV verleende opdrachten te
verwijzen in publicaties of advertenties, alsmede om anderszins naar de onderhavige
opdracht te verwijzen, waaronder mede wordt verstaan het tentoonstellen van te
leveren zaken.
Artikel 18 Verzekering
lid 1. De leverancier zal die verzekeringen afsluiten en in stand houden die
toereikend zijn om de risico’s van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan te
dekken. Op verzoek van Wicro Plastics BV zal de leverancier haar de
verzekeringsbewijzen verstrekken en haar onmiddellijk op de hoogte stellen van
eventuele wijzigingen.
lid 2. Een eventueel eigen risico op een door de leverancier afgesloten verzekering
komt voor rekening van de leverancier.
lid 3. Verzekering door de leverancier leidt niet tot beperking van diens
aansprakelijkheid noch tot medeaansprakelijkheid van Wicro Plastics BV.
Artikel 19 Betaling
Wicro Plastics BV betaalt de zaken 60 dagen na ontvangst van de factuur. Als de
zaken later worden geleverd dan de datum van ontvangst van de factuur, gaat de 60
dagen betalingstermijn lopen op het moment van ontvangst van alle zaken.
Artikel 20 Overmacht
lid 1. Onder overmacht wordt verstaan oorlog of vijandelijkheden, oproer of
burgerlijke onlusten, overstromingen dan wel andere natuurrampen, kernrampen en
andere soortgelijke van buiten komende onheilen voor zover deze niet aan de
desbetreffende partij toe te rekenen zijn. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet
begrepen stakingen of werkonderbrekingen van werknemers en wanprestatie van
toeleveranciers van leverancier en/of andere door leverancier ingeschakelde derden.
lid 2. In geval zich bij de leverancier een situatie van overmacht voordoet of dreigt
voor te doen, dient deze Wicro Plastics BV onverwijld schriftelijk omtrent deze
omstandigheden te informeren en te vermelden in welke mate hierdoor de
contractverplichtingen beïnvloed worden. De leverancier is gehouden alle
maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden om te
voorkomen dat deze situatie zich in volle omvang voordoet respectievelijk is verplicht
de omvang van de schade voor Wicro Plastics BV zoveel mogelijk te beperken.
lid. 3 Wicro Plastics BV is gerechtigd, gedurende de periode van overmacht, de
producten of diensten elders te betrekken.
lid 4. Op elk moment gedurende de periode van overmacht, dat duidelijk wordt of
redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de leverancier in de toekomst niet meer
of niet adequaat in staat zal zijn om aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen te voldoen, of dat de overmachtsituatie zich over een dermate lange

periode zal uitstrekken dat continuering van het contract redelijkerwijs niet meer van
Wicro Plastics BV verwacht kan worden, is Wicro Plastics BV gerechtigd de
overeenkomst per omgaande te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de
leverancier.
Artikel 21 Ontbinding
lid 1. Indien de leverancier op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot enige
overeenkomst, is Wicro Plastics BV, ongeacht hetgeen overigens in deze
inkoopvoorwaarden is vermeld, gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, door middel van een aangetekend
schrijven, houdende de gronden voor de ontbinding, zonder gehouden te zijn tot
betaling van enige schadevergoeding aan de leverancier. Wicro Plastics BV is
daarentegen wel gerechtigd alle schade geleden door de tekortkoming van de
leverancier te vorderen.
lid 2. Ook bij overlijden van de leverancier, faillissement of surseance van betaling,
dan wel wanneer Wicro Plastics BV goede gronden heeft aan te nemen dat de
leverancier niet in staat is om de overeenkomst na te komen, is Wicro Plastics BV
gerechtigd de overeenkomst op de wijze als omschreven in lid 1 te ontbinden.
Artikel 22 Taal
lid 1. De leverancier verklaart hierbij dat hij voldoende kennis heeft van de
Nederlandse taal, zodat hij de overeenkomst, haar voorwaarden en bijlagen volledig
begrijpt, en dat alle toekomstige documenten, tekeningen en correspondentie in het
Nederlands zullen worden opgesteld.
lid 2. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse
taal. Bij onduidelijkheid en/of verschil in interpretatie en/of verschil in uitleg
prevaleert altijd de Nederlands tekst.
Artikel 23 Ethiek en duurzame ontwikkeling
lid 1. Wicro Plastics BV streeft ernaar zo veilig en maatschappelijk verantwoord
mogelijk te produceren en het milieu niet onnodig te belasten. Wicro Plastics BV gaat
ervan uit dat haar leveranciers op een zelfde wijze handelen, en meer in het
bijzonder (maar niet uitsluitend):
- verpakkingen zo milieuvriendelijk mogelijk houden en daar waar mogelijk
meermaals bruikbare of recyclebare verpakkingen benutten.
- te allen tijde eerbied voor het milieu te tonen bij onder meer het ontwerp, de
productie, het gebruik en de verwijdering of recycling van zaken.
- voldoen aan alle voor deze leveranciers geldende veiligheid, gezondheid- en
milieubepalingen.
- geen gebruik te maken van kinderarbeid, slavenarbeid of enige andere vorm van
dwang- of onvrijwillige arbeid, om zich te onthouden van ongeoorloofde
handelspraktijken en corruptie, om elke vorm van discriminatie binnen zijn bedrijf of
jegens onderaannemers te vermijden.
lid 2. Ingeval de leverancier nalaat te voldoen aan het bepaalde in artikel 23 lid 1, zal
dit worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen jegens Wicro Plastics BV.
Artikel 24 Algemeen
lid 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of van
de overeenkomst nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, dan zullen de overige
bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige
bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis, die de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
lid 2. De leverancier is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Wicro
Plastics BV de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen. Dergelijke
toestemming ontslaat de leverancier niet van en wordt slechts verleend onder
voorwaarde van nakoming van alle verplichtingen onder de overeenkomst.
lid 3. Niets in de overeenkomst zal worden geacht een agentschap,
samenwerkingsverband, joint venture of arbeidsrelatie te creëren tussen de partijen.
lid 4. Beëindiging van de overeenkomst op welke grond dan ook, treft niet de rechten
of verplichtingen die uitdrukkelijk of door hun aard of inhoud voortdurende
verplichtingen in het leven roepen, zoals verklaringen, garanties, verplichtingen ten
aanzien van vertrouwelijkheid, intellectuele eigendomsrechten alsmede rechten en
verplichtingen die tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn ontstaan.
Artikel 25 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Wicro Plastics BV en de leverancier is Nederlands recht
van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing
evenmin als enige toekomstige internationale wetgeving.
Artikel 26 Forumkeuze
Elk geschil omtrent een overeenkomst tussen Wicro Plastics BV en de leverancier
wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.
Wicro Plastics BV blijft echter steeds bevoegd de leverancier te dagvaarden voor de
volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 27 Vindplaats
Deze inkoopvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wicro Plastics BV
www.wicro.nl.

