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gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein (U), 
K.v.K. Utrecht 30073109 
 

1. Definities 

in deze Algemene Inkoopvoorwaarden Roba Metals B.V. ("voorwaarden") wordt 

verstaan onder: 

Afnemer 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roba Metals 

B.V., gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein (U), aan de Zomerdijk 

17-33, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel. 

Bevestiging 

Een verklaring waarmee Leverancier aan Afnemer de uitvoering van de door 

Afnemer geplaatste Order bevestigt. 

Leverancier 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten aan Afnemer levert, dan 

wel met wie Afnemer een Overeenkomst aangaat of met wie Afnemer in 

onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, alsmede zijn 

rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.  

Order 

Iedere opdracht van Afnemer geplaatst bij Leverancier, in welke vorm ook. 

Overeenkomst 

De door Partijen conform artikel 3 gesloten Overeenkomst tot het leveren 

van Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle 

(rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst en, achteraf 

bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die 

Overeenkomst.  

Partijen 

Afnemer en Leverancier. 

Producten 

Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.  

Werkdag 

Alle dagen, met uitzondering van zaterdag en zondag en in Nederland 

erkende feestdagen.  

Schriftelijk 

Per (aangetekende) brief, per fax of per e-mail. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van 

toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Leverancier 

en Afnemer. Door Bevestiging of Levering van de Order gaat Leverancier akkoord 

met deze Voorwaarden. 

2.2 Het staat Partijen vrij om bij het sluiten van een Overeenkomst (deels) af te 

wijken van de voorwaarden, onder het voorbehoud dat de afwijkende 

voorwaarden door Afnemer Schriftelijk zijn Bevestigd. In geval van strijdigheid 

tussen een bepaling in de voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst, 

prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.  

2.3 Voor zover Partijen eerder op basis van de voorwaarden een Overeenkomst 

hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord, dat de voorwaarden ook op 

latere Overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn. Deze bepaling is 

niet van toepassing op eventuele overeengekomen afwijkingen ten aanzien van 

de voorwaarden die slechts geacht worden voor één Overeenkomst te gelden.  

2.4 De toepasselijkheid van de voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van 

de hand gewezen. 

 

3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand, indien door Afnemer een order bij 

Leverancier is geplaatst en de order door Leverancier Schriftelijk is Bevestigd aan 

Afnemer, dan wel wanneer deze Bevestiging binnen een termijn van 5 

Werkdagen na verzending van de Order is uitgebleven.  

3.2 Afnemer heeft het recht de door haar geplaatste Order te herroepen indien de 

Bevestiging door Leverancier niet binnen 5 werkdagen nadat Afnemer een Order 

heeft verzonden, door Afnemer is ontvangen. In geval van herroeping van de 

Order als bedoeld in de voorgaande volzin, heeft Leverancier generlei recht op 

betaling dan wel schadevergoeding.  

3.3 Indien de Bevestiging van de oorspronkelijke Order afwijkt, is Afnemer slechts 

gebonden nadat zij zich Schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard.  

3.4 Behoudens het bepaalde in artikel 16.3, zullen wijzigingen in en aanvullingen op 

een Overeenkomst slechts van kracht zijn, indien zij Schriftelijk tussen Afnemer 

en Leverancier zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken zijn eerst bindend, 

nadat deze Schriftelijk door Afnemer zijn Bevestigd binnen 3 Werkdagen na de 

dag waarop de betreffende mondelinge afspraken zijn gemaakt en niet door 

Leverancier Schriftelijk zijn weersproken binnen 3 Werkdagen na ontvangst van 

deze Schriftelijke Bevestiging van Afnemer. 

3.5 Alle door Leverancier verstrekte technische adviezen, getallen, maten etc. zijn 

bindend. Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de 

door hem verstrekte onjuiste informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Levering  

4.1 Leverancier zal de Producten leveren op de overeengekomen leveringsdatum en 

op de overeengekomen plaats. Alle leveringen geschieden conform Incoterms® 

2010 (DDP). 

4.2 Onverminderd het recht van Afnemer om nakoming van de Overeenkomst te 

vorderen en onverminderd het recht van Afnemer Overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 4.3, verbeurt Leverancier bij iedere tekortkoming met betrekking tot 

het bepaalde in artikel 4.1 een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de 

koopprijs van de gehele Overeenkomst. Deze boete treedt niet in de plaats van 

vergoeding van schade aan de zijde van Afnemer. 

4.3 Zodra Leverancier weet of verwacht dat de levering niet tijdig of niet naar 

behoren zal plaatsvinden geeft hij hiervan onmiddellijk Schriftelijk bericht aan 

Afnemer onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze 

tekortkoming vormen. Indien de Producten geheel of gedeeltelijk niet op het 

overeengekomen tijdstip of – indien geen tijdstip is overeengekomen – op de 

overeengekomen datum worden geleverd, of Partijen geen overeenstemming 

kunnen bereiken omtrent uitstel van de leveringsdatum en een vergoeding van 

de vertragingsschade, is Leverancier in verzuim en is Afnemer bevoegd de 

Overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling door een tot Leverancier 

gerichte Schriftelijke verklaring en de Producten elders te betrekken. Bij 

ontbinding van de Overeenkomst is Leverancier gehouden alle door Afnemer 

geleden en te lijden schade, meerkosten uitdrukkelijk daaronder begrepen, op 

eerste verzoek aan Afnemer te vergoeden. 

4.4 Indien Afnemer Leverancier verzoekt de levering uit te stellen zal Leverancier 

voor eigen risico de Producten deugdelijk verpakt, afgescheiden van goederen 

van derden en herkenbaar bestemd voor Afnemer opslaan, beveiligen en 

verzekeren. 

4.5 Leverancier is in geen geval gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op 

te schorten of met betrekking tot de Producten enig hem eventueel toekomend 

retentierecht uit te oefenen, dan wel op deze Producten beslag te leggen. Het 

bepaalde in de voorgaande volzin geldt ook indien tussen Afnemer en 

Leverancier een geschil is gerezen omtrent de uitvoering van enige 

Overeenkomst.  

 

5. Inspectie  

5.1 Leverancier is te allen tijde gehouden Afnemer op eerste verzoek in de 

gelegenheid te stellen de Producten te inspecteren zowel voorafgaande aan de 

levering als bij of na de levering. Indien een derde op verzoek van Afnemer de 

Producten inspecteert voorafgaande aan de levering dan wel bij of na de 

levering, heeft die inspectie te gelden als een inspectie van Afnemer. 

5.2 Indien bij een inspectie als bedoeld in artikel 5.1 blijkt dat de Producten op 

enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming zijn met de 

bepalingen in de Overeenkomst, is Leverancier in verzuim en heeft Afnemer het 

recht de Overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling door een tot 

Leverancier gerichte Schriftelijke verklaring en de Producten elders te betrekken. 

Bij ontbinding van de Overeenkomst is Leverancier gehouden alle door Afnemer 

geleden en te lijden schade, meerkosten uitdrukkelijk daaronder begrepen, op 

eerste verzoek aan Afnemer te vergoeden.  

5.3 Ook als Afnemer niet overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, heeft 

Afnemer in het artikel 5.2 bedoelde geval te allen tijde het recht de Producten 

voor rekening en risico van Leverancier terug te zenden naar Leverancier. 

Leverancier is verplicht de eventueel reeds betaalde bedragen van de koopsom 

onmiddellijk aan Afnemer terug te betalen, alsook de kosten van terugzending en 

de bij Afnemer ontstane schade te vergoeden. Leverancier is daarbij niet 

gerechtigd op enigerlei wijze tot verrekening over te gaan of zich op verrekening 

te beroepen. Het in dit artikel 5.3 bepaalde geldt ook indien tussen Afnemer en 

Leverancier een geschil is gerezen omtrent de uitvoering van enige 

Overeenkomst.  

 

6. Eigendom  

6.1 De eigendom van Producten gaat over van Leverancier op Afnemer na inspectie 

en Schriftelijke acceptatie vanwege of door Afnemer. Tot het moment van in 

ontvangstneming van de Producten op het door Afnemer opgegeven adres, 

blijven deze voor risico van Leverancier.  

6.2 Leverancier garandeert dat de Producten vrij zijn van rechten van derden. 

 

7. Kwaliteit en kwantum  

7.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de 

Overeenkomst en dat de Producten beschikken over de eigenschappen die zijn 

toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn 

bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften 

alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde normen, 

waaronder veiligheids-, afmetings- en kwaliteitsnormen, zoals deze gelden op 

het moment van levering. 

7.2 Het aftekenen van eventuele verzendnota’s of vrachtbrieven kan enkel als bewijs 

van ontvangst worden beschouwd, doch niet als bewijs van inspectie of 

aanvaarding van de kwaliteit en kwantiteit van de Producten. 
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8. Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Zolang Leverancier de Producten en de verpakking daarvan onder zich houdt, of 

zolang deze door derden voor hem worden gehouden, draagt Leverancier het 

risico van de Producten en de verpakkingen daarvan en is hij jegens Afnemer 

aansprakelijk voor eventueel aan de Producten en/of de verpakkingen daarvan 

ontstane schade, waaronder mede maar niet uitsluitend is begrepen schade als 

gevolg van brand, verlies en diefstal. Voor Producten en verpakkingen daarvan 

die op het terrein van Leverancier worden opgeslagen in een container draagt 

Leverancier – ongeacht van wie deze container is – het risico en is hij 

aansprakelijk als bedoeld in de vorige volzin. Producten en de verpakkingen 

daarvan die door derden in opdracht van Leverancier worden opgeslagen, 

bewaard, verzonden en/ of vervoerd, worden geacht door deze derden voor 

Leverancier te worden gehouden.  

8.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle door Afnemer of derden te lijden schade, 

daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen, immateriële schade, 

milieuschade, schade wegens gederfde winst, veroorzaakt door een gebrek in 

enig door hem geleverd product en/of de verpakking daarvan en/of door 

handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel of van degene die door hem bij 

de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

8.3 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien 

uit of verband houden met een gebrek en/of een handelen of nalaten als bedoeld 

in artikel 8.2. Leverancier zal alle met dergelijke aanspraken samenhangende 

kosten van Afnemer voor zijn rekening nemen. 

 

9. Prijzen en Betalingsvoorwaarden  

9.1 Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de 

uitvoering van de Order en/of Overeenkomst terug te komen. 

9.2 De in de Order van Afnemer vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Latere 

prijsverhogingen worden niet geaccepteerd, tenzij Afnemer hiermee uitdrukkelijk 

en Schriftelijk instemt. 

 

10. Verrekening door Afnemer 

10.1 Afnemer is bevoegd alle opeisbare schulden die zij - uit welke hoofde dan ook - 

heeft aan Leverancier te verrekenen met opeisbare vorderingen die zij op 

Leverancier heeft, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

 

11. Ontbinding zonder ingebrekestelling  

11.1 Afnemer heeft het recht iedere geplaatste Order in te trekken, iedere lopende 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een buitengerechtelijke 

verklaring zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten indien Leverancier: 

a. de Producten niet (volledig) kan leveren dan wel niet kan leveren tegen de 

overeengekomen prijs, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanwege 

overheidsmaatregelen of beslaglegging;  

b. een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, zijn eigen faillissement aanvraagt, 

in staat van faillissement wordt verklaard, de bedrijfsvoering staakt, 

(voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins 

blijk geeft insolvabel te zijn, of door beslaglegging, onder curatele stelling of 

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 

daarvan verliest. 

Een en ander onverminderd Afnemers andere rechten onder welke 

Overeenkomst dan ook en zonder dat Afnemer tot enige schadevergoeding is 

gehouden. 

11.2 In de situatie bedoeld in artikel 11.1 onder a is Leverancier aansprakelijk voor 

alle schade van Afnemer en aan Afnemer gelieerde vennootschappen, die 

voortvloeit uit de niet-nakoming van de Overeenkomst. 

11.3 Indien een situatie als bedoeld in artikel 11.1 onder b zich voordoet, is 

Leverancier verplicht Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 

stellen. 

11.4 Indien een situatie als bedoeld in artikel 11.1 zich voordoet, zijn alle vorderingen 

van Afnemer op Leverancier onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. 

 

12. Verzekeringsplicht 

12.1 Leverancier zal zich afdoende verzekeren voor alle gevolgen van de 

verplichtingen die hij onder de Overeenkomst en de voorwaarden op zich neemt.  

12.2 Op eerste verzoek van Afnemer zal Leverancier een verzekeringspolis tonen 

waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan het onder artikel 13.1 gestelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Geheimhouding 

13.1 Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle 

vertrouwelijke informatie die hij in verband met een Order en/of Overeenkomst, 

mede begrepen de gesprekken en onderhandelingen die tot een Order en/of 

Overeenkomst hebben geleid, of anderszins van Afnemer of van derden heeft 

ontvangen.  

13.2 Leverancier zal deze vertrouwelijke informatie slechts bekendmaken aan die 

personeelsleden die bij de uitvoering van de Order en/of Overeenkomst direct 

zijn betrokken en voor wie bekendheid met voornoemde informatie noodzakelijk 

is voor het naar behoren uitoefenen van hun taken. Leverancier zal deze 

personeelsleden eveneens tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

verplichten. 

13.3 Indien Leverancier in het kader van de Overeenkomst gebruik moet maken van 

derden die daarbij aan Leverancier verstrekte vertrouwelijke gegevens moeten 

verkrijgen, behoeft Leverancier daartoe voorafgaande Schriftelijke toestemming 

van Afnemer. Ook deze derde zal Leverancier tot geheimhouding verplichten. 

13.4 Bij iedere overtreding van enig in dit artikel opgenomen bepaling verbeurt 

Leverancier, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond 

opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding en van € 5.000,- voor iedere dag 

dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Afnemer vergoeding 

te vorderen van de werkelijke als gevolg van de overtreding door haar geleden 

en door haar te lijden schade. 

 

14. Overmacht 

14.1 Indien Afnemer als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar 

verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de 

overmacht voortduurt.  

14.2 Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden duren dan zijn Partijen 

ieder gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke 

verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van Afnemer is Leverancier niet 

gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 

14.3 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten 

de wil en/of invloed van Afnemer, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van 

het sluiten van de Overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden 

behoren onder meer stakingen en bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, 

bedrijfsstoornissen, maatregelen van (supra-)nationale overheden, 

natuurrampen, mobilisatie en oorlog, etc.  

 

15. Annulering 

16.1 Annulering van een Overeenkomst door de Leverancier is in beginsel niet 

mogelijk. Indien Leverancier een Overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk 

annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Afnemer 

alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte 

kosten (onder andere kosten van voorbereiding alsmede kosten van derden zoals 

indekkingsverschillen ten aanzien van valuta en/of metaal) te vergoeden, 

onverminderd het recht van Afnemer op vergoeding wegens winstderving en 

overige schade.  

 

16. Slotbepalingen  

16.1 Waar in de Voorwaarden naar artikelen en artikelleden wordt verwezen, zijn de 

artikelen en artikelleden van de voorwaarden bedoeld. 

16.2 Indien één (of meer) bepaling(en) uit de Overeenkomst – de Voorwaarden 

daaronder begrepen - tussen Afnemer en Leverancier ongeldig mocht(en) zijn, 

zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst hun volle werking behouden. 

In dat geval moet de ongeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door 

een bepaling die zo weinig als mogelijk verschilt met de ongeldige bepaling. 

16.3 Afnemer behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen. Leverancier verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele 

aanvullingen en/ of wijzigingen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht 

mag worden. 

16.4 Op de krachtens de Voorwaarden te sluiten en gesloten Overeenkomsten is 

Nederlands recht van toepassing.  

16.5 Alle geschillen tussen Afnemer en Leverancier zullen, indien in der minne niet tot 

een regeling kan worden gekomen, worden berecht door de bevoegde rechter te 

Amsterdam of door arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut 

overeenkomstig het NAI-arbitragereglement, zulks ter keuze van Afnemer.  


