
Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offerte-

aanvragen, uitnodigingen tot het doen van een 
aanbieding, bestellingen en overeenkomsten 
betreffende de levering van zaken aan en het 
verrichten van bijkomende werkzaamheden 
(hierna: de overeenkomst) ten behoeve van 
Metapol B.V. (hierna: Metapol). 

2. Algemene voorwaarden van de wederpartij 
(hierna: Leverancier), hoegenaamd ook, 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 wordt vernietigd, blijven de overige
voorwaarden onverminderd van kracht. 

4. Leverancier kan zich slechts beroepen op afwij-
kingen en/of aanvullingen van deze algemene 
voorwaarden voor zover Metapol 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 Metapol gedane uitnodigingen tot het

doen van een aanbod zijn vrijblijvend en ver-
plichten Metapol derhalve niet tot aanvaarding 
van dat aanbod.

2. Een aanbod van Leverancier geldt als onherroe-
pelijk. 

3. Eventuele bij een aanbod ontvangen monsters 
en/of documentatie worden niet geretourneerd. 

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

is niet gerechtigd om na het aanbod of de tot-
standkoming van de overeenkomst optredende 
prijswijzigende omstandigheden, waaronder 
begrepen stijgingen van inkoopprijzen, loon-, 
transport-, opslag- of energiekosten, belastin-
gen en overige heffingen van overheidswege, 
verzekeringspremies alsmede wijzigingen in 
de valutaverhoudingen, aan Metapol door te 
berekenen. 

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-
komen luiden de prijzen in Euro’s en exclusief 
BTW. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-
komen, komen alle door Leverancier in verband 
met de levering door haar te maken kosten, 
waaronder begrepen van overheidswege ver-
schuldigde heffingen, voor haar eigen rekening. 

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

komen, geschiedt de levering franco op de 
overeengekomen plaats van aflevering op het 
overeengekomen tijdstip van aflevering, op 
basis van Delivery Duty Paid conform Incoterms 
2000. 

2. Indien de overeenkomst geen plaats van afleve-
ring noemt, dient de aflevering te geschieden 
ter plaatse van het bedrijf van Metapol in 
Holten. 

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

4. Leverancier zal Metapol onverwijld schriftelijk 
op de hoogte stellen, indien de zaken niet, niet 
tijdig of anderszins niet conform hetgeen is 
overeengekomen geleverd zullen worden, 
onder vermelding van de redenen.  

5. Leverancier draagt er zorg voor dat, indien van 
toepassing, de bij de zaken behorende en 
benodigde hulpmiddelen en documentatie, 
waaronder begrepen tekeningen, kwaliteits-, 
keurings- en garantiecertificaten, instructies en 
handleidingen voor rekening van de leverancier 
met de te leveren zaken worden meegezonden.  

6. Indien te leveren goederen niet op het overeen-
gekomen tijdstip door Metapol in ontvangst 
genomen (kunnen) worden, geeft dit Leveran-
cier in geen enkel geval recht op schadevergoe-
ding, noch levert dit Leverancier de bevoegd-

heid de overeenkomst te ontbinden, de ontbin-
ding daarvan te vorderen of de nakoming van 
zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeen-
komst op te schorten. 

7. Tenzij met uitdrukkelijk schriftelijke toestem-
ming van Metapol, is Leverancier niet bevoegd 
de te leveren zaken door middel van deelleve-
ring(en) 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 
worden, is Metapol bevoegd de verpakkings-
materialen voor rekening en risico van Leveran-
cier aan laatstgenoemde te retourneren. 

Artikel 6 Vervoer
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenge-

komen, geschied 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 de benodigde export- 
en importvergunningen, alsmede voor vervul-
ling van overige door binnen- of buitenlandse 
overheden verplicht gestelde formaliteiten. 

3. Leverancier draagt er zorg voor dat Metapol 
tijdig beschikt over de vrachtbrief of het cog-
nossement waarmee Metapol de zending in 
ontvangst kan nemen. 

4. Indien Metapol het transport van de te leveren 
zaken voor eigen rekening wenst te verzekeren,
verschaft Leverancier op eerste verzoek koste-
loos de daartoe benodigde gegevens.

Artikel 7. Eigendom en risico-overgang
1. Door de aflevering verkrijgt Metapol de gele-

verde zaken in volle en onbezwaarde eigendom. 
2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging 

van zaken die onderwerp zijn van de overeen-
komst, gaat eerst over op Metapol op het 
moment waarop deze feitelijk in de macht van 
Metapol zijn gekomen. 

Artikel 8. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal 

Metapol zorg dragen voor betaling van de door 
de Leverancier geleverde zaken binnen 60 
dagen nadat de geleverde zaken en de factuur 
terzake door Metapol zijn ontvangen.

2. Indien Metapol enig door haar verschuldigd 
bedrag niet binnen de overeengekomen beta-
lingstermijn voldoet, dient Leverancier haar in 
gebreke te stellen met een termijn voor nako-
ming van minimaal 14 dagen alvorens Metapol 
in verzuim raakt.  

3. Vorderingen die Leverancier op Metapol ver-
krijgt zijn niet overdraagbaar en kunnen niet
belast worden met pand- of andere beperkte 
rechten, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Metapol.
Een door Metapol gegeven toestemming 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 over-
eenkomst omschreven. 

b. Vrij zijn van gebreken. 
c. Geschikt zijn voor het doel waarvoor ze 

bestemd 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 indus-
triële eigendomsrechten. 

2. Leverancier vrijwaart Metapol terzake aanspra-
ken van derden op grond van inbreuk van 
rechten als bedoeld in lid 1 sub e van dit artikel. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Leverancier is jegens Metapol aansprakelijk voor

alle schade die Metapol lijdt of heeft geleden 
als gevolg van een gebrek aan de door leveran-

cier geleverde zaken. 
2. Leverancier vrijwaart Metapol voor aanspraken 

van derden die het gevolg zijn van een tekort-
koming in de nakoming van een overeenkomst 
tussen Leverancier en Metapol waarbij Leveran-
cier zaken aan Metapol heeft geleverd. 

Artikel 11. Ontbinding
1. Metapol is gerechtigd de overeenkomst zonder 

enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, 
met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 
a. Door Leverancier surséance van betaling is 

aangevraagd. 
b. Aan Leverancier surséance van betaling is 

verleend. 
c. Leverancier haar faillissement heeft aange-

vraagd. 
d. Leverancier in staat van faillissement wordt 

verklaard. 
e. De onderneming van Leverancier wordt

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

van Leverancier beslag wordt gelegd, dan 
wel indien Leverancier anderzijds niet langer 
in staat moet worden geacht de verplichtin-
gen uit deze overeenkomst te kunnen
nakomen. 

h. Indien voortzetting van de relatie met
Leverancier voor Metapol reputatie- en 
imagoschade tot gevolg heeft of indien dit 
redelijkerwijs te verwachten valt. 

Artikel 12. Hulpmiddelen en gegevens
1. De door Metapol aan Leverancier ter uitvoering 

van de overeenkomst ter beschikking gestelde 
verpakkingen, materialen, tekeningen, model-
len, instructies, specificaties en overige hulpmid-
delen blijven eigendom van Metapol. 
Leverancier is niet bevoegd deze voor andere 
doeleinden te gebruiken dan die waarvoor ze 
ter beschikking zijn gesteld en verplicht zich 
deze op eerste verzoek van Metapol aan haar te
retourneren. 

Artikel 13. Geheimhoudingen
1. Leverancier verplicht zich jegens Metapol tot 

geheimhouding tegenover derden van alle infor-
matie met betrekking tot Metapol die door 
Metapol verschaft is dan wel aan leverancier uit 
andere bron of uit anderen hoofde over 
Metapol bekend is geraakt. 

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

gaande schriftelijke toestemming van Metapol 
haar rechten en/of verplichtingen voortvloei-
ende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan een derde over te dragen.

2. Indien Leverancier conform de voorwaarden als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel haar verplichtin-
gen uit hoofde van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan een derde heeft overgedragen, 
blijft Leverancier aansprakelijk voor nakoming 
van de overeenkomst en de eventuele gevolgen
bij niet- of niet correcte nakoming van de over-
eenkomst. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op de overeenkomst tussen Metapol en Leve-

rancier is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van 

toepassing. Voorts zijn evenmin van toepassing 
alle andere verdragen of codificaties daarvan in 
Nederlands recht, voor zover die ertoe zouden 
kunnen leiden dat geschillen omtrent de over-
eenkomst niet naar Nederlands burgerlijk recht 
beslecht zouden moeten worden. 

3. Alle geschillen die voortkomen uit de overeen-
komst tussen partijen zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het 
arrondissement Almelo.
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