
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke

uitnodiging van Euro-Productions tot het doen
van een aanbod, elk aanbod van Leverancier en
maken onderdeel uit van alle overeenkomsten
tussen Euro-Productions en Leverancier.

2. Algemene voorwaarden van Leverancier zijn
niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing wordt
verklaard of vernietigd, blijven de overige voor-
waarden onverminderd van kracht.

4. Leverancier kan zich slechts beroepen op afwij-
kingen en/of aanvullingen van deze voorwaar-
den voor zover Euro-Productions daarmee
schriftelijk heeft ingestemd.

5. In geval van een verschil tussen een vertaling en
de Nederlandse versie van deze voorwaarden,
prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle door Euro-Productions gedane uitnodigin-

gen tot het doen van een aanbod zijn vrijblij-
vend en verplichten Euro-Productions derhalve
niet tot aanvaarding van dat aanbod.

2. Een aanbod van de Leverancier geldt steeds als
onherroepelijk.

Artikel 3. Prijzen
1. Overeengekomen prijzen zijn vast. Leverancier is

niet gerechtigd om na het aanbod of de tot-
standkoming van de overeenkomst op tren-
dende prijswijzigende omstandigheden,
waaronder begrepen stijgingen van nkoopprij-
zen, loon-, transport-, opslag- of energiekosten,
belastingen en overige heffingen van overheids-
wege, verzekeringspremies alsmede wijzigingen
in de valutaverhoudingen, aan Euro-Productions
door te bereken

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen lui-
den de prijzen in Euro’s en exclusief btw.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
komen alle door Leverancier in verband met de
levering door haar te maken kosten, waaronder
begrepen van overheidswege verschuldigde hef-
fingen, voor haar eigen rekening.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-

komen, geschiedt de levering franco op de
overeengekomen plaats van aflevering en op
het overeengekomen tijdstip van aflevering, op
basis van DDP conform de Inconterms 2000.

2. Indien de overeenkomst geen met name ge-
noemde plaats van aflevering noemt, dient de
aflevering te geschieden ter plaatse van het be-
drijf van Euro-Productions te Holten.

3. Leverancier zal Europroductions tijdig in kennis
stellen van het tijdstip van aflevering, alsmede
overige informatie verschaffen die Euro-Produc-
tions nodig heeft om de levering in ontvangst te
kunnen nemen. 

4. Indien de Leverancier weer of behoort te weten
dat de zaken niet, niet tijdig of anderszins niet
conform hetgeen is overeengekomen zullen
plaats vinden, stelt zij Euro-Productions daarvan
onverwijld schriftelijk op de hoogte, 
onder vermelding van de redenen.

5. Leverancier draagt er voor zorg dat, indien van
toepassing, de bij de zaken horende en beno-
digde hulpmiddelen en documentatie, waaron-
der begrepen tekeningen, kwaliteits-, keurings-,
en garantiecertificaten, instructies en handlei-
dingen voor rekening van leverancier met de te
leveren zaken worden meegezonden.

6. Alle overeengekomen levertijden worden ge-
acht fatale termijnen te zijn. Overschrijding van
die overeengekomen levertijden geeft Euro-pro-
ductions recht op vergoeding van de door haar
als gevolg van te late levering geleden schade,
alsmede de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden, ontbinding daarvan te vorderen of
nakoming van haar verplichtingen voortvloei-

ende uit de overeenkomst op te schorten.
7. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Euro-Productions, is Leverancier niet be-
voegd de te leveren zaken door middel van
deellevering af te leveren.

Artikel 5. Verpakking
1. Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke

verpakking van de te leveren zaken.
2. Indien de verpakking van de geleverde zaken

bestemd is om meerdere malen gebruikt te wor-
den, is Euro-Productions bevoegd de verpak-
kingsmaterialen voor rekening en risico aan
Leverancier te retourneren. 

Artikel 6. Vervoer
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-

komen, geschiedt het vervoer van de te leveren-
zaken voor rekening en risico van Leverancier.

2. Indien nodig ten behoeve van het transport van
de te leveren zaken, draagt Leverancier op
eigen rekening zorg voor benodigde ex- en im-
port-vergunningen, alsmede voor vervulling van
overige van buiten- of binnenlandse van over-
heidswege verplichte formaliteiten.

3. Leverancier draagt er voor zorg dat Euro-Pro-
ductions tijdig beschikt over de vrachtbrief of
het cognossement waarmee Euro-Productions
de zending in ontvangst kan nemen.

4. Indien Euro-Productions het transport van de te
leveren zaken voor eigen rekening wenst te ver-
zekeren, verschaft leverancier op eerste verzoek
kosteloos de daartoe benodigde gegevens.

Artikel 7. Eigendom en risico-overgang
1. Door de aflevering verkrijgt Euro-Productions de

geleverde zaken in volle en onbezwaarde eigen-
dom.

2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging
van zaken die voorwerk van de overeenkomst
zijn, gaat op Afnemer over op het moment
waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht
van Afnemer zijn gebracht.

Artikel 8. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal

Euro-Productions zorg dragen voor betaling van
de door Leverancier geleverde zaken binnen 60
dagen nadat de geleverde zaken door Euro-Pro-
ductions zijn ontvangen en nadat Euro-Producti-
ons de factuur ter zake heeft ontvangen.

2. Indien Euro-Productions enig door haar ver-
schuldigd bedrag niet binnen de overeengeko-
men betalingstermijn voldoet, dient Leverancier
haar in gebreke te stellen alvorens zij in verzuim
geraakt.

3. Vorderingen die Leverancier op Euro-Producti-
ons verkrijgt zijn niet overdraagbaar en kunnen
niet belast worden met pand- of andere be-
perkte rechten, behoudens voorafgaande schrif-
telijke toestemming van Euro-Productions.
Een door Euro-Productions gegeven toestem-
ming geldt nooit voor langer dan één jaar na de
dag waarop de toestemming is verleend.

Artikel 9. Garanties
1. Leverancier garandeert dat de geleverde zaken
a. Geen andere zijn dan die zoals in de overeen-

komst omschreven;
b. Vrij zijn van gebreken;
c. Geschikt zijn voor het doel waarvoor deze be-

stemd zijn;
d. Voldoen aan de in Nederland van overheids-

wege gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen;
e. Geen inbreuk maken op rechten van derden,

waaronder begrepen intellectuele en industriële
eigendomsrechten.

2. Leverancier vrijwaart Euro-Productions ter zake
aanspraken van derden op grond van inbreuk
van rechten zoals in lid 1 sub e van dit artikel
bedoeld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Leverancier is jegens Euro-Productions aanspra-

kelijk voor alle schade die Euro-Productions lijdt
of heeft geleden als gevolg van een gebrek aan
de door Leveranier geleverde zaken.

2. Leverancier vrijwaart Euro-Productions voor aan-
spraken van derden die het gevolg zijn van een
tekortkoming in de nakoming van een overeen-
komst tussen Leverancier en Euro-Productions
waarbij Leverancier zaken aan Euro-Productions
heeft geleverd.

Artikel 11. Ontbinding
1. Euro-Productions is gerechtigd de overeenkomst

zonder enige aanmaning of in gebrekstelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of ge-
deeltijdlijk, met onmiddelijk ingang te ontbin-
den, indien:

a. door Leverancier surseance van betaling is aan-
gevraagd;

b. aan Leverancier surseance van betaling is ver-
leend;

c. Leverancier haar faillissement heeft aange-
vraagd;

d. Leverancier in staat van faillissement wordt ver-
klaard;

e. De onderneming van Leverancier wordt geliqui-
deerd;

f. Leverancier haar onderneming staakt;
g. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen

van Leverancier beslag word gelegd; dan wel in-
dien Leverancier anderzijds niet langer in staat
moet worden geacht de verplichtingen uit deze
overeenkomst te kunnen nakomen.

Artikel 12. Hulpmiddelen en gegevens
1. De door Euro-Productions aan Leverancier ter

uitvoering van de overeenkomst ter beschikking
gestelde verpakkingen, materialen, tekeningen,
modellen, instructies,  specificaties en overige
hulpmiddelen blijven eigendom van Euro-Pro-
ductions. Leverancier is niet bevoegd deze voor
andere doeleinden te gebruiken dan die waar-
voor ze te beschikking zijn gesteld en verplicht
zich deze op eerste verzoek van Euro-Producti-
ons aan haar te retourneren.

Artikel 13. Geheimhoudingen
1. Leverancier verplicht zich jegens Euro-Producti-

ons tot geheimhouding tegenover derden ter
zake tot alle informatie met betrekking tot
Euro-Productions die door Euro-Productions ver-
schaft is dan wel haar uit andere hoofde be-
kend is.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplich-
tingen
1. Leverancier is niet gerechtigd om zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming met Euro-Pro-
ductions haar rechten en/of verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

2. Indien Leverancier de uitvoering van de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde
uitwenst te besteden, behoudt zij daartoe de
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Euro-Productions.

3. De gehele of gedeeltelijke uitbesteding van de
uitvoering van de overeenkomst in overeen-
stemming met het bepaalde in lid 2 van dit arti-
kel, blijft Leverancier aansprakelijk voor de
nakoming van de overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbe-
slechting
1. Op de overeenkomst tussen Euro-Productions

en Leverancier is het Nederlands recht van toe-
passing.

2. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toe-
passing.

3. Alle geschillen die voorvloeiende uit de overeen-
komst tussen partijen onstaan, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
de rechtbank Zwolle.

Algemene inkoopvoorwaarden Euro-Productions B.V.




