
 

 

Herkel B.V. 
  

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
Voor producten en diensten 

 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze inkoopvoorwaarden, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Herkel: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden: Herkel B.V. gevestigd aan de 

Nobelweg 6 te Zeewolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-
nummer 30054373. 

b. leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Herkel producten levert; 
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Herkel en de leverancier betreffende het 

leveren van producten. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten 

betreffende de (eventuele) levering van producten. 
2.2. De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van 

toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat 
laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door de koper gehanteerde 
voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden 

2.3. Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre 
deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door Herkel zijn aanvaard. 

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen 
zullen door Herkel vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.5. Indien Herkel niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit 
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Herkel in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
inkoopvoorwaarden te verlangen. 

2.6. Herkel behoudt zich het recht de inkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De 
gewijzigde inkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Herkel 
leveranciers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds tot 
stand gekomen overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de 
dag dat een overeenkomst tot stand is gekomen. 
 

Artikel 3. Offerte 
3.1. De offerte wordt geacht een onherroepelijk aanbod van de leverancier te zijn. 
3.2. De met de offerte gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de leverancier. 
3.3. De offerte en/of het aanbod dient duidelijk te zijn opgesteld en dient, indien daar om verzocht 

wordt door de koper, te bestaan uit een open kostenstructuur. 
 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering 
4.1. De overeenkomst tussen de leverancier en Herkel komt tot stand op het moment dat Herkel 

het aanbod en/of de offerte van de leverancier schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard. 
4.2. Herkel is gerechtigd de order te annuleren. Herkel is nimmer annuleringskosten aan de 

leverancier verschuldigd. 
 
Artikel 5. Wijzigingen 
5.1. Herkel is - indien de leverancier hieraan redelijkerwijze kan voldoen - te allen tijde bevoegd in 

overleg met de leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren producten te 
wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of via de e-mail overeengekomen. 

5.2. Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de 
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de 



 

 

wijziging gevolg te geven, Herkel hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail 
te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of leveringstermijn naar het oordeel van 
Herkel onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 
 

Artikel 6. Verplichtingen van de leverancier 
6.1. De leverancier is gehouden om de producten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en 

kwaliteit binnen de leveringstermijn en op de overeengekomen bestemming te leveren. 
6.2. Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn verplichtingen 

jegens Herkel tijdig na te komen, dan is hij verplicht Herkel hiervan onder vermelding van de 
redenen per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk of via de e-mail 
aan Herkel te bevestigen. De mededeling van de leverancier ontslaat hem niet van zijn 
verplichtingen ter zake van de fatale leveringstermijn. 

6.3. De leverancier zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen etc. die Herkel 
redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de producten, in 
schriftelijke of digitale vorm aan Herkel ter beschikking stellen. 

6.4. De leverancier vrijwaart Herkel en zal Herkel schadeloos stellen ter zake van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade die direct of indirect voortvloeit of verband houdt met de 
uitvoering van de overeenkomst, indien de schade aan de leverancier te wijten is. 

6.5. De leverancier dient wijzigingen in de productspecificaties aan te geven en deze binnen 30 
dagen voor de levering. 

6.6. De leverancier dient jaarlijks de productspecificaties te controleren op juistheid. 
 

Artikel 7. Levering 
7.1. De leverancier levert de producten Delivery Duty Paid (DDP) zoals bedoeld in de meest 

recente versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail anders zijn overeengekomen. 

7.2. Levering in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de overeenkomst is 
vermeld. 

7.3. Leverancier is verplicht de producten behoorlijk te verpakken (mede met het oog op transport, 
lossen en opslag) en te voorzien van de door Herkel gewenste gegevens en documenten. De 
aflevering wordt geacht niet compleet te zijn zolang deze documenten ontbreken. De 
leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking. De 
verpakkingen dienen aan alle wettelijke vereisten op het gebied van milieu en veiligheid te 
voldoen en dienen zodanig te zijn samengesteld dat zij het milieu zo min mogelijk belasten. 

7.4. De leverancier draagt er zorg voor dat de producten altijd worden opgeslagen en vervoerd 
onder omstandigheden die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en die tenminste 
voldoen aan alle wettelijke eisen. 

7.5. De levering geschiedt zonder opschorting of verrekening. 
. 

 
Artikel 8. Leveringstermijn 
8.1. De door de leverancier opgegeven leveringstermijn geldt als een fatale termijn.  
8.2. De leveringstermijn vangt aan op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. 
8.3. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Herkel lijdt doordat de producten niet tijdig 

zijn geleverd.  
8.4. Artikel 8.3 is niet van toepassing indien de leverancier met behulp van schriftelijk bewijs kan 

aantonen dat de overschrijding van de leveringstermijn is veroorzaakt door overmacht. Onder 
overmacht wordt niet verstaan: 
a. het niet tijdig bestellen van de producten door de leverancier bij de partij waarbij hij 

inkoopt;  
b. tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers 
c. gebrek aan personeel; 
d. transportproblemen. 
e. storing in productie 

 



 

 

Artikel 9. Eigendom 
9.1. Door de leverancier gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. Herkel wijst 

hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze 
afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

9.2. De eigendom van de te leveren producten zal op Herkel overgaan bij aflevering en 
aanvaarding op de overeengekomen locatie tenzij er sprake is van vooruitbetaling zoals 
bedoeld in artikel 13.10 

 
Artikel 10. Garantie 

10.1. De leverancier staat er voor in dat de geleverde producten inclusief de verpakkingen: 
a. zijn zoals overeengekomen in de productspecificaties en derhalve van goede kwaliteit 

zijn, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd; 
b. voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan 

de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, gezondheids-, milieu-, en 
kwaliteitsnormen; 

c. zijn voorzien van een correcte houdsbaarheidsdatum; 
d. zijn vervaardigd met grondstoffen waarvan de herkomst traceerbaar is, waarvan de 

voorliggende keten bekend is en dat voornoemde bij de leverancier aanwezige kennis 
betrouwbaar is en geen reden geeft om aan de kwaliteit, doel en betrouwbaarheid van 
de producten te twijfelen; 

e. geen inbreuk maken op rechten van derden (waaronder begrepen de rechten van 
intellectuele eigendom); 

f. onbezwaard en vrij van beslagen zijn. 
10.2. Indien Herkel op monster koopt, dan dient het te leveren product daarmee overeen te 

stemmen.  
 

Artikel 11. Gebreken 
11.1. Herkel heeft altijd het recht de producten te keuren en af te keuren. Op verzoek zal de 

leverancier zijn medewerking verlenen aan een keuring. Acceptatie van de geleverde 
producten laat de overige rechten van Herkel op grond van deze inkoopvoorwaarden, zoals 
de garanties genoemd in artikel 10, onverlet. 

11.2. Indien het geleverde product een gebrek vertoont, dan zal Herkel de leverancier daarvan zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis stellen  

11.3. Indien na levering de producten worden afgekeurd of een gebrek vertonen, dan zal de 
leverancier voor eigen rekening en risico, ter keuze van Herkel: 
a. de aan Herkel geleverde producten vervangen; 
b. de factuur voor de geleverde producten crediteren. 

11.4. Bij afkeuring van producten zijn monsternames die worden uitgevoerd ter kwaliteitscontrole 
voor rekening van de leverancier. Alle kosten en/of risico’s die voortvloeien uit de 
monstername, zoals kosten gemaakt door uitvoerende partijen en/of verzendkosten zijn voor 
rekening van de leverancier, ook als deze kosten door de betreffende partij aan Herkel 
worden gefactureerd. 

11.5. Ondeugdelijke producten die door de leverancier vervangen worden, dient de leverancier op 
zijn kosten van de locatie waar ze geleverd zijn te verwijderen. 

11.6. De kosten voor vervoer i.v.m. het retourneren en/of herlevering van producten zijn voor 
rekening en risico van de leverancier. 
 

Artikel 12. Prijzen en kosten 
12.1. De vermelde prijs is vast, excl. btw en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op alle kosten 

betrekking te hebben die nodig zijn om de producten te leveren. De prijs is gebaseerd op de 
leveringsconditie Delivery Duty Paid, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
Later opgegeven kosten worden niet geaccepteerd. 

12.2. De leverancier is gerechtigd de prijzen slechts aan te passen met de voorafgaande 
schriftelijke of elektronische goedkeuring van Herkel. 

12.3. Eventuele extra kosten die de leverancier heeft moeten maken tijdens het uitvoeren van de 
overeenkomst om te voldoen aan wettelijke voorschriften en overige regelgeving, kunnen niet 
aan Herkel worden doorberekend. Dergelijke kosten komen geheel voor rekening van de 
leverancier. 



 

 

12.4. De door de leverancier verstrekte monsters zijn in alle gevallen kosteloos, zowel voor als na 
het sluiten van de overeenkomst. 
 

Artikel 13. Facturatie en betaling 
13.1. Facturatie geschiedt nadat Herkel voor ontvangst van de producten heeft getekend. 
13.2. De factuur dient via de e-mail gestuurd te worden naar het e-mailadres: 

crediteurenadministratie@herkel.nl 
13.3. Herkel accepteert alleen facturen van de leverancier: 

a. die voldoende gespecificeerd zijn; en 
b. waarop het ordernummer is vermeld; en  
c. die voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen. 

13.4. Facturen die niet aan de eisen voldoen die zijn opgenomen in artikel 13.3 worden door Herkel 
niet in behandeling genomen. 

13.5. Herkel betaalt de van de leverancier ontvangen factuur binnen 60 dagen na de factuurdatum. 
13.6. Herkel is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. 
13.7. De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de 

leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten 
van de opschorting en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door Herkel in 
verband hiermee geleden schade, geheel aan Herkel heeft voldaan. 

13.8. Betaling van de geleverde producten ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden.  

13.9. Herkel is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de leverancier 
verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. 

13.10. Bij een eventuele vooruitbetaling gaat het eigendom van de betaalde producten direct over op 
Herkel. De leverancier zal voor eigen rekening de betaalde producten deugdelijk verpakt 
afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren en voorts alle maatregelen treffen om 
kwaliteitsvermindering te voorkomen, beveiligen en verzekeren tot het moment van feitelijke 
levering. De leverancier verklaart schriftelijk dat de juridische eigendom van de betaalde 
producten is overgegaan op Herkel wanneer de leverancier de (eerste termijn van ) 
vooruitbetaling ontvangt. 
 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14.1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het 

niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de 
overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele 
verplichting jegens Herkel. De leverancier dient alle schade aan Herkel te vergoeden die 
Herkel lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet, voorschriften, 
verordeningen en instructies die zijn gegeven door Herkel. Onder schade wordt tevens 
verstaan: de schade die Herkel gehouden is aan haar klanten te vergoeden, reputatieschade, 
gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, gemiste besparingen en schade onstaan 
door een terughaalactie (product recall). 

14.2. Indien Herkel is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige informatie, dan 
is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die Herkel daardoor lijdt. 

14.3. Herkel accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de 
leverancier. Herkel wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de 
hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

14.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Herkel als gevolg van de niet-nakoming 
door de leverancier komen ten laste van de leverancier. 

14.5. De leverancier dient een verzekering te hebben en gedurende de overeenkomst te handhaven 
die de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade die bij of in verband met 
het uitvoeren van de overeenkomst mocht ontstaan. Op verzoek van Herkel dient de 
leverancier aan Herkel een kopie van de polis te verstrekken. 
 

Artikel 15. Gehele of gedeeltelijke ontbinding 
15.1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de leverancier niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de 
overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden, dan wel 



 

 

indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de leverancier in staat is aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens Herkel te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van 
betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de 
leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van 
zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de leverancier in conservatoir of 
executoriaal beslag worden genomen, heeft Herkel het recht de overeenkomst geheel of ten 
dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en 
onverminderd haar verder toekomende rechten. 

15.2. In geval van ontbinding zal Herkel alle schade op de leverancier verhalen die zij door de 
ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de 
meerprijs die Herkel moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere partij. 
 

Artikel 16. Verjaring 
16.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welken hoofde ook 

jegens Herkel vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop 
zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens Herkel 
kan aanwenden. 
 

Artikel 17. Geheimhouding  
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze 
geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden. Bovendien 
verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die 
betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de 
beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie. 
 

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten 
18.1. De leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten op generlei wijze inbreuk 

maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, 
octrooi-, en merkrechten. De leverancier vrijwaart Herkel dan ook van aanspraken van 
derden ter zake hiervan. 

18.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op producten en/of verpakkingen en/of documenten i.v.m. 
een private label etiket berusten bij Herkel. 
 

Artikel 19. Overgang van rechten en verplichtingen 
19.1. Rechten en verplichtingen van de leverancier, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten 

overeenkomst, kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij Herkel daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen redelijke 
voorwaarden worden verbonden. 
 

Artikel 20. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
20.1. De rechter in het arrondissement waar Herkel gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
20.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Herkel partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en overig buitenlandse verdragen is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
 
 
 


