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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN SIKA NEDERLAND B.V., DUURSTEDEWEG 7, 7418 CK DEVENTER EN ZONNEBAAN 56, 3542 EG UTRECHT 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrecht te Zwolle op 16 december 2014 onder nummer 42/2014. 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goe-

deren en diensten die door Sika Nederland B.V. (SIKA) bij leverancier 

worden gekocht en maken deel uit van iedere opdracht die SIKA aan 

leverancier verstrekt, behalve wanneer SIKA en leverancier een sepa-

rate schriftelijke leveringsovereenkomst hebben afgesloten. Aanpas-

singen van deze algemene inkoopvoorwaarden of de door SIKA ge-

plaatste opdracht(en) zijn alleen geldig wanneer beide partijen deze 

schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene verkoopvoorwaarden van 

leverancier zijn alleen van toepassing, wanneer SIKA hiermee schrifte-

lijk heeft ingestemd. 

2. Het soort goederen dat zal worden geleverd, de hoeveelheid en de 

vereiste specificaties van de goederen worden omschreven in de op-

dracht en/of alle andere schriftelijke documentatie die door SIKA aan 

leverancier wordt verstrekt en in de offerte van leverancier.  

 In geval van tegenstrijdigheid tussen contractuele documenten van 

gelijke strekking met betrekking tot het soort te leveren goederen, de 

hoeveelheid en/of de vereiste specificaties, heeft het meest recente 

document voorrang. 

 

Artikel 2: Opdracht 

1. Opdrachten worden door SIKA schriftelijk verstrekt. Mondelinge op-

drachten zijn alleen geldig als zij schriftelijk door SIKA zijn bevestigd. 

2. De opdracht wordt als geaccepteerd beschouwd na ontvangst van een 

overeenstemmende opdrachtbevestiging van leverancier of na leve-

ring van de desbetreffende goederen, afhankelijk van wat eerder 

plaatsvindt. Alle voorwaarden of bepalingen die leverancier in de op-

drachtbevestiging vermeldt en die niet overeenkomen of strijdig zijn 

met de voorwaarden van de opdracht en/of deze algemene inkoop-

voorwaarden, worden afgewezen en zijn ongeldig. 

3. SIKA behoudt zich het recht voor om verzoeken tot wijziging van op-

drachten te doen. Leverancier doet alle inspanningen om aan dergelij-

ke verzoeken te voldoen. Partijen komen eventuele wijziging van de 

inkoopprijs gezamenlijk overeen, mocht dit uit dergelijke wijzigingen 

voortvloeien. 

 

Artikel 3: Inkoopprijs en betalingscondities 

1. Tenzij anders aangegeven is de inkoopprijs van de opdrachten inclu-

sief verpakkingen, belastingen (maar exclusief BTW, indien van toe-

passing), accijnzen, afleverkosten (in overeenkomst met de afgespro-

ken leveringsvoorwaarden) en alle andere kosten die op de levering 

van toepassing zijn. Tevens omvat de prijs alle diensten die de leve-

rancier als onderdeel van de opdracht verricht. 

2. Betalingscondities worden door SIKA bij opdrachtverstrekking aange-

geven. 

 

Artikel 4: Levering 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de levertijd van de goe-

deren zoals in de opdracht aangegeven. De afgesproken levertijd is 

bindend en leverancier is aansprakelijk voor alle eventuele schade in-

clusief alle gevolgschade die SIKA als gevolg van vertraagde levering 

ondervindt. Zonder beperkingen op de verplichting tot tijdig leveren, 

dient leverancier SIKA onmiddellijk te informeren over eventuele om-

standigheden die een vertraging van de goederen kunnen opleveren.  

 Deelleveringen zijn alleen toegestaan wanneer SIKA daarmee instemt.  

2. Leverancier zorgt ervoor dat uitgeleverde goederen worden vergezeld 

van bijgehorende (technische) documentatie en/of certificaten, zoals 

voor gebruik van de goederen is vereist en/of in de opdrachtbevesti-

ging is vermeld.  

3. Tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld, is de leveringsvoor-

waarde DDP (Delivery Duty Paid, franco huis, Incoterms 2010) op de 

door SIKA aangegeven plaats van aflevering. 

4. Voordelen en risico gaan over naar SIKA op het moment dat de goe-

deren in overeenstemming met de opdracht en bijbehorende leve-

ringsvoorwaarden zijn geleverd. 

 

Artikel 5: Garantie 

1. Leverancier garandeert dat alle geleverde goederen in overeenstem-

ming zijn met de opdracht gedurende ofwel de periode zoals vermeld 

in de opdrachtbevestiging ofwel zoals voorzien door de toepasselijke 

wetgeving ("garantieperiode"). Dit betekent dat de goederen geschikt 

zijn voor het door SIKA gewenste doel, vooropgesteld dat de leveran-

cier van dit doel op de hoogte is of redelijkerwijs mag worden veron-

dersteld daarvan op de hoogte te zijn. Tevens garandeert leverancier 

dat de goederen in overeenstemming zijn met de afgesproken specifi-

caties en goedgekeurde monsters, dat ze van goed vakmanschap ge-

tuigen, van goede kwaliteit zijn en vrij van fouten in het ontwerp, de 

constructie, fabricage en materiaal en dat wordt voldaan aan gelden-

de wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu, veilig-

heid, arbeidsomstandigheden en vervoer van (gevaarlijke) stoffen, zo-

als van kracht in Nederland en, voor zover bij leverancier bekend, het 

bestemmingsland en dat ze geen inbreuk maken op intellectuele ei-

gendomsrechten van derden. 

2. De verplichting van SIKA om geleverde goederen te inspecteren, is 

beperkt tot de aard van en hoeveelheid goederen. Iedere inspectie en 

melding door SIKA van defecten binnen de garantieperiode zal als tij-

dig worden beschouwd en is niet onderhevig aan een maximale ter-

mijn voor reclames. 

3. Indien de goederen niet met de opdracht in overeenstemming zijn, 

mag SIKA naar eigen inzicht eisen dat de defecte goederen worden 

hersteld of vervangen of dat ontbrekende zaken worden geleverd, 

zonder dat dit gevolgen heeft voor andere rechten van SIKA op grond 

van deze algemene inkoopvoorwaarden of de wet, inclusief maar niet 

beperkt tot het recht de opdracht in te trekken en/of gevolgschade te 

claimen.  

4. In geval van weigering van geleverde goederen/diensten informeert 

SIKA leverancier zo snel onder vermelding van reden(en). SIKA be-

houdt zich het recht voor geweigerde goederen naar eigen inzicht aan 

leverancier te retourneren c.q. te behouden totdat leverancier SIKA 

binnen vijf werkdagen nadere instructies heeft gegeven. 

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid 

1. Alle door SIKA verstrekte informatie, zowel mondeling als schriftelijk, 

wordt door leverancier slechts gebruikt voor uitvoering van de op-

dracht(en). De informatie blijft eigendom van SIKA en wordt, indien in 

schriftelijke vorm, op eerste verzoek onmiddellijk aan SIKA geretour-

neerd, inclusief alle eventuele kopieën. 

2. Alle informatie van en met betrekking tot SIKA wordt door leverancier 

strikt vertrouwelijk behandeld en is niet bestemd om aan te refereren 

noch aan het feit dat leverancier aan SIKA levert of heeft geleverd in 

enige publicatie, advertentie of andere mondelinge of schriftelijke 

vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIKA. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Toerekenbare tekortkoming van leverancier stelt leverancier onmiddellijk 

in staat van gebreke, zonder dat formele ingebrekestelling door SIKA is 

vereist. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die SIKA lijdt als ge-

volg van een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming in de nako-

ming van de overeenkomst of van schending van enige andere contractue-

le of niet-contractuele verplichting en/of nalatigheid of onrechtmatig han-

delen van leverancier, waaronder alle schade voor SIKA ten gevolge van 

vorderingen van derden, waartegen SIKA door leverancier wordt gevrij-

waard. 

 

Artikel 8: Overige voorwaarden 

1. Het niet tijdig opeisen of in bepaalde gevallen afstand doen van een 

recht, kan niet worden beschouwd als afstand doen van enig contrac-

tueel of wettelijk recht dat SIKA heeft. 

2. Opdrachten mogen niet aan derden worden uitbesteed zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van SIKA.  

3. Alle offertes, opdrachten, contracten en deze algemene inkoopvoor-

waarden vallen onder Nederlands recht. Het verdrag van Wenen 

(1980) ten aanzien van de verkoop van goederen (CISG) is niet op deze 

overeenkomst van toepassing. 

4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Ne-

derlandse rechtbank. 


