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NAUTA ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Algemene bepalingen

1. Definities en interpretaties
1.1. De in deze Algemene Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter beginnende begrippen hebben de navolgende
betekenis:
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van Nauta;
Artikel: het betreffende artikel in deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
Nauta: Nauta Group B.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, waaronder in ieder geval wordt begrepen Nauta B.V.
en Nauta Security Storage B.V.;
Diensten: de door Leverancier te leveren diensten op grond van de Overeenkomst.
Producten: de door Leverancier te leveren (onderdelen van) zaken op grond van de Overeenkomst met inbegrip van de
daarbij behorende documentatie en (reserve)materialen;
Leverancier: de wederpartij van Nauta bij de Overeenkomst;
Levering: de levering van de Producten overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6.1;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Nauta en Leverancier voor de levering van Producten en/of Diensten, die tot
stand komt met inachtneming van het bepaalde in Artikel 3;
Partijen: Nauta en Leverancier tezamen;
Prijs: heeft de betekenis zoals bedoeld in Artikel 4.1; en
Vertrouwelijke Informatie: heeft de betekenis zoals bedoeld in Artikel 16.1.
1.2. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of in de Overeenkomst:
(a) omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd; en
(b) wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail, internet en
Electronic Data Interchange (EDI).
1.3. De bepalingen in de Overeenkomst gaan voor in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en de bepalingen in de Overeenkomst.
1.4. De in de Overeenkomst genoemde termijnen met betrekking tot de prestaties van Leverancier zijn fatale termijnen.
1.5. De in deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van Nauta
hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die Nauta op grond van de Overeenkomst en de wet heeft jegens
Leverancier in het geval van een toerekenbare
tekortkoming, non-conformiteit of uit andere hoofde.
2. Toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden
2.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Leverancier
en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij Nauta als (potentieel) afnemer
van Producten en Diensten van een
Leverancier optreedt, ongeacht op welke wijze deze Overeenkomst tot stand komt of in hoeverre in de betreffende
Overeenkomsten wordt verwezen naar deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene- of verkoopvoorwaarden van Leverancier wordt door Nauta uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Deze zijn aldus niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen Partijen.
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen
Partijen zijn overeengekomen. Een dergelijke wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst
waarvoor de wijziging en/of aanvulling expliciet is overeengekomen.
2.4. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, verplichten Partijen zich die bepalingen te vervangen door geoorloofde
bepalingen die het nauwst aansluiten bij de
bedoeling van Partijen. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en/of Overeenkomst onverlet.
2.5. Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.3 behoudt Nauta zich het recht voor deze Algemene Inkoopvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat Nauta een order bij Leverancier heeft geplaatst en een
gelijkluidende orderbevestiging van de Leverancier ontvangt. De orderbevestiging van de Leverancier dient de Prijs per
(individueel) Product te vermelden.
3.2. Aanbiedingen en offertes van Leverancier, waaronder de daarin vermelde Prijs, zijn bindend en onherroepelijk, tenzij
uit het aanbod of de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
4. Prijzen
4.1. De prijs voor de Producten en Diensten wordt opgenomen in de Overeenkomst en dient in euro te worden vermeld,
exclusief omzetbelasting (de “Prijs”).
4.2. De Prijs is inclusief de kosten voor verpakking, transport en reiskosten alsmede de kosten voor gebruik van het
intellectueel eigendomsrecht dat (eventueel) verbonden is aan de Producten en/of Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen in de Overeenkomst.
4.3. Prijsherzieningen vanuit de Leverancier worden in beginsel niet geaccepteerd tenzij deze minimaal 3 maanden van
te voren schriftelijk zijn aangekondigd en gepaard gaan met een mondelinge dan wel schriftelijke onderbouwing van de
prijsherziening.
Uitvoering van de Overeenkomst
Producten
5. Koop, eigendom en risico
5.1. Leverancier verkoopt, gelijk Nauta koopt, de Producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
5.2. Leverancier draagt het eigendom van de Producten over aan Nauta bij Levering, tenzij betaling door Nauta reeds
eerder heeft plaatsgevonden in welke geval het eigendom op Nauta overgaat bij betaling.
5.3. Het risico ten aanzien van de Producten gaat over bij Levering, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.5.
6. Levering van de Producten
6.1. Levering van de Producten dient te geschieden op de wijze, plaats en termijn en/of het tijdstip zoals aangegeven in
de Overeenkomst.
6.2. Indien over de Levering in de Overeenkomst niets is opgenomen, zal Leverancier in contact treden met Nauta over
de wijze waarop Levering dient plaats te vinden.
6.3. Deelleveranties zijn niet toegestaan, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
6.4. Onverminderd het voorgaande is Leverancier verplicht elke vertraging of verwachte vertraging in de uitvoering van
de Overeenkomst terstond aan Nauta mede te delen.
6.5. De Levering is voltooid indien en voor zover door Nauta schriftelijk akkoord is getekend voor ontvangst van de
Producten. Partijen komen daarbij overeen dat:
(a) deze ondertekening geen afstand van recht inhoudt;
(b) Leverancier geen rechten kan ontlenen aan deze ondertekening; en
(c) de rechten en vorderingen van Nauta op grond van Artikel 7 onverlet laat.
6.6. Nauta is niet gebonden aan een eenzijdig door Leverancier gestelde termijn waarbinnen Nauta (i) de Producten moet
inspecteren en/of keuren, (ii) moet klagen over het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden of (iii)
kenbaar moet maken dat de Producten zijn afgekeurd.
7. Keuring van de Producten
7.1. Nauta is gerechtigd de geleverde Producten aan een onderzoek of keuring te (laten) onderwerpen om vast te (laten)
stellen of deze aan de Overeenkomst beantwoorden en, indien de Producten niet in overeenstemming zijn met de specificaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst of conform de algemeen in de branche erkende normen en technische
standaarden en (wettelijke) voorschriften, de Producten af te keuren. Leverancier verleent zijn volledige medewerking aan
Nauta of de door Nauta ingeschakelde derde en voorziet hen van alle in redelijkheid verlangde informatie.
7.2. In het geval Nauta de Producten op grond van Artikel 7.1 afkeurt, zal zij Leverancier daarover schriftelijk informeren.
Leverancier verplicht zich de afgekeurde Producten terug te halen binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen, bij
gebreke waarvan Nauta gerechtigd is de afgekeurde Producten voor rekening en risico van Leverancier aan Leverancier
terug te sturen. In de tussenliggende periode zal Nauta de afgekeurde Producten voor rekening en risico van Leverancier
(laten) opslaan. Nauta behoudt zich tevens het recht voor de afgekeurde Producten te (laten) verkopen, vernietigen of
langer - voor rekening en risico van Leverancier - op te slaan, indien Leverancier weigert de afgekeurde Producten (terug)
in ontvangst te nemen.
7.3 Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat Nauta geen betaling verschuldigd is voor de afgekeurde Producten.
7.4. Een onderzoek of keuring als bedoeld in Artikel 7.1 laat enerzijds de rechten van Nauta, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de rechten van Nauta op grond van Artikel 8, onverlet. Anderzijds kan Leverancier aan de resultaten van
een onderzoek of keuring, of het uitblijven hiervan, geen rechten ontlenen.
8. Garanties met betrekking tot de Producten
8.1. Leverancier garandeert dat de Producten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na Levering of langer
indien anders overeengekomen in de Overeenkomst:
(a) beantwoorden aan de Overeenkomst en in overeenstemming zijn en blijven met de in de Overeenkomst vermelde
specificaties (waaronder mede begrepen (technische) ontwerpen);
(b) voldoen aan de algemeen in de branche erkende normen en technische standaarden en (wettelijke) voorschriften;
(c) beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en geschikt zijn voor het doel zoals dat door Nauta kenbaar is
gemaakt; en
(d) vrij zijn van gebreken en rechten van derden.
8.2. Indien de Producten worden (door)geleverd aan een klant van Nauta, dan start de periode van twaalf (12) maanden
zoals bedoeld in Artikel 8.1 op het moment dat levering van de Producten aan de betreffende klant heeft plaatsgevonden.
8.3. Leverancier zal gedurende de garantietermijnen, zoals bepaald in de Artikelen 8.1 respectievelijk 8.2., alle gebreken

of onvolkomenheden met betrekking tot de Producten in strijd met de afgegeven garanties kosteloos, op eerste verzoek en
naar keuze van Nauta onmiddellijk en volledig repareren, aanvullen of vervangen. Ten aanzien van gerepareerde, aangevulde of vervangen onderdelen of producten geldt een nieuwe garantietermijn van twaalf (12) maanden.
8.4. Het bepaalde in Artikel 8.3 heeft te gelden onverminderd alle overige rechten en vorderingen van Nauta, waaronder in
ieder geval begrepen het recht om nakoming te vorderen, schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
8.5. Leverancier vrijwaart Nauta voor alle rechtsvorderingen van derden, die voortvloeien uit of samenhangen met het
niet voldoen van de Producten aan de op grond van dit Artikel 8 afgegeven garanties en vergoedt Nauta alle schade die zij
dientengevolge lijdt.

Diensten
9. Verrichten van de Diensten
9.1. Leverancier verplicht zich de Diensten te verrichten op de in de Overeenkomst bepaalde plaats. De Diensten dienen te
worden verricht binnen de termijn en/of conform het tijdspad of de planning en tegen de tarieven zoals opgenomen in de
Overeenkomst.
9.2. Onverminderd het bepaalde in dit Artikel 9.1, is Leverancier verplicht elke vertraging of verwachte vertraging in de
uitvoering van de Overeenkomst terstond aan Nauta te melden.
9.3. Het verlenen van de Diensten is voltooid op het moment dat (i) Nauta schriftelijk heeft bevestigd dat de Diensten zijn
verricht en (ii) de resultaten van de Diensten, al dan niet op grond van in de Overeenkomst opgenomen criteria, schriftelijk
zijn geaccepteerd en goedgekeurd door Nauta.
10. Garanties met betrekking tot de Diensten
10.1. Leverancier garandeert dat:
(a) de Diensten op vakbekwame en professionele wijze tijdig, ongestoord en volledig worden uitgevoerd;
(b) hij de Diensten laat uitvoeren door vakbekwaam personeel;
(c) hij de op hem krachtens fiscale en sociale zekerheidsrecht wetgeving rustende verplichtingen ten aanzien van zijn
personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen te allen tijde zal nakomen;
(d) de Diensten en de resultaten van de te verlenen Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en voldoen aan de overeengekomen specificaties (waaronder mede begrepen (technische) ontwerpen) zoals vastgelegd in de Overeenkomst; en
(e) de resultaten van de Diensten beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en geschikt zijn voor het doel
waarvoor deze door Nauta worden afgenomen.
10.2. Indien de uitvoering en/of resultaten van de Diensten niet blijkt, respectievelijk blijken, te voldoen aan de garanties
zoals opgenomen in Artikel 10.1, zal Leverancier de Diensten voor zijn rekening, op eerste verzoek en ter keuze van Nauta
zo spoedig mogelijk opnieuw verrichten.
10.3. Het bepaalde in Artikel 10.2 heeft te gelden onverminderd alle overige rechten en vorderingen van Nauta, waaronder
in ieder geval begrepen het recht om nakoming te vorderen, schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.
Overige bepalingen
11. Facturen en betaling
11.1 Leverancier zal haar facturen pas aan Nauta verzenden na (volledige) Levering van de Producten respectievelijk
afronding van de Diensten onder vermelding van het door Nauta uitgegeven product- en inkoopordernummer en een
omschrijving van de verrichte Diensten dan wel geleverde Producten. Indien een factuur niet aan de hiervoor genoemde
vereisten voldoet, is Nauta gerechtigd betaling op te schorten totdat zij een conveniërende factuur heeft ontvangen.
11.2. Alle facturen, inclusief specificatie(s), dienen te worden geadresseerd aan het in de Overeenkomst genoemde adres,
dan wel enig ander adres waarvan Nauta Leverancier schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
11.3. Nauta zal de (onbetwiste) facturen die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in dit Artikel 11 uiterlijk binnen dertig
(30) dagen na de factuurdatum betalen.
11.4. Nauta en aan haar gelieerde rechtspersonen, waaronder in ieder geval Nauta B.V. en Nauta Security Storage B.V.,
zijn steeds gerechtigd tot (onderlinge) verrekening en/of opschorting van betaling van enig bedrag ingeval zij, op grond van
welke titel dan ook, een vordering hebben dan wel zullen verkrijgen op Leverancier.
12. Ontbinding en beëindiging
12.1. Nauta heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval:
(a) van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van een wezenlijke verplichting, die – indien
verzuim niet reeds van rechtswege is ingetreden – niet binnen tien (10) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling van
Nauta door Leverancier is gezuiverd. Schending van de garanties en de verplichtingen tot medewerking door Leverancier
zoals opgenomen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst gelden in ieder geval steeds als wezenlijke
verplichtingen;
(b) met inachtneming van het bepaalde in Artikel 13, sprake is van overmacht aan de zijde van Leverancier die langer dan
tien (10) dagen voorduurt;
(c) Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd, of hem (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend; en/of
(d) Leverancier zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt
verklaard.
12.2. Indien de Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst, heeft deze de looptijd zoals bepaald in de
Overeenkomst. Na de initiële looptijd wordt de Overeenkomst stilzwijgend en van rechtswege voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
12.3. Indien de Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst, is deze door Nauta te allen tijde opzegbaar met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand onafhankelijk van de termijn gedurende de Overeenkomst reeds
bestaat. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
13. Overmacht
13.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst (anders dan garantieverplichtingen) indien zij daartoe verhinderd zijn door overmacht.
13.2. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte of
ongeschiktheid van personeel, stakingen, toerekenbare tekortkoming van door Leverancier ingeschakelde derden, het ontbreken van vergunningen of toestemmingen en arbeidsconflicten.
14. Wijzigingen van de Overeenkomst
14.1. Leverancier zal op verzoek van Nauta alle door Nauta aangegeven wijzigingen in de omvang en/of hoedanigheid van
de Producten, Diensten en/of Overeenkomst uitvoeren, mits deze wijzigingen redelijkerwijs mogelijk zijn.
14.2. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen Prijs en/of levertijd,
zal Leverancier Nauta hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) dagen na voornoemd verzoek,
schriftelijk informeren.
14.3. Indien een wijziging van de Overeenkomst tot een nieuwe Prijs en/of nieuwe levertijd leidt, dan heeft Nauta het recht
om ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst te verlangen dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
15. Intellectueel eigendom
15.1. Leverancier verleent aan Nauta een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty vrije, overdraagbare en sublicentieerbare licentie op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en de resultaten van de Diensten. Voornoemde licentie omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke)
klanten dan wel afnemers van Nauta.
15.2. Leverancier vrijwaart Nauta tegen alle rechtsvorderingen van derden, en vergoedt alle schade die Nauta dientengevolge lijdt inclusief kosten voor rechtsbijstand, die voortvloeien uit of samenhangen met een (beweerdelijke) inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van deze derden ten aanzien van de Producten en de resultaten van de geleverde Diensten.
16. Geheimhouding
16.1. Leverancier zal alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of andersoortige informatie van Nauta van welke aard dan
ook, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen (“Vertrouwelijke Informatie”), waaronder begrepen
maar niet uitsluitend de bedrijfsvoering van Nauta en aan haar gelieerde rechtspersonen, strikt geheim houden, waarbij zij
minstens een zelfde mate van zorg zal betrachten als die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van
zeer vertrouwelijke aard in acht neemt.
16.2. Leverancier zal de Vertrouwelijke Informatie niet aan andere personen verstrekken of anderszins bekendmaken dan
aan haar werknemers en/of adviseurs die van deze Vertrouwelijke informatie kennis moeten kunnen nemen voor hun
werkzaamheden voor Leverancier en zal deze personen pas van de Vertrouwelijke Informatie op de hoogte stellen, nadat zij
zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van deze informatie.
16.3. Leverancier staat jegens Nauta ervoor in dat voornoemde personen het bepaalde in dit Artikel 16 zullen naleven.
16.4. In geval van overtreding door of namens Leverancier van het bepaalde in dit Artikel 16, verbeurt Leverancier aan
Nauta een onmiddellijke, niet voor matiging vatbare en zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ter hoogte
van 30% van de Prijs zoals opgenomen in de Overeenkomst, onverminderd de overige rechten en vorderingen van Nauta,
waaronder begrepen het recht om nakoming, (gedeeltelijke) ontbinding of aanvullende schadevergoeding te vorderen.
17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is expliciet uitgesloten.
17.2. Partijen trachten geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de
Overeenkomsten in goed overleg op te lossen. Indien voornoemd overleg geen uitkomst biedt, zullen alle geschillen
exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

