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Standaard voorwaarden van koop en levering Ciparo B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland,
onder inschrijvingsnr 24262762

Artikel 1.

Algemeen

1.1

Definities:
- Ciparo: de besloten vennootschap Ciparo B.V. te Rotterdam in haar
hoedanigheid van koper van goederen en diensten van leveranciers.
- De leverancier: de privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke (rechts)persoon
in haar hoedanigheid van verkoper en leverancier van goederen en
diensten aan Ciparo.
- De overeenkomst: de overeenkomst van koop en levering van goederen
en diensten tussen Ciparo als koper en de leverancier als verkoper.
- Standaard voorwaarden: de onderhavige en hierna gegeven standaard
voorwaarden van koop en levering van goederen en diensten van
toepassing zijnde op en onderdeel uitmakende van de overeenkomst van
koop en levering tussen Ciparo als koper en de leverancier als verkoper.

1.2

Deze standaard voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
koop en levering van goederen en diensten tussen de leverancier als verkoper
en Ciparo als koper alsmede op alle overeenkomsten, rechtsverhoudingen en
rechtshandelingen tussen genoemde partijen die daaraan voorafgaan of
daaruit voortvloeien, zulks met uitsluiting van eventueel door de leverancier
gehanteerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.

Aanvragen/orders, aanbiedingen/offertes en overeenkomsten

2.1

Door Ciparo bij de leverancier geplaatste aanvragen/orders zijn vrijblijvend.
Door de leverancier aan Ciparo uitgebrachte aanbiedingen/offertes - al of niet
op basis van door Ciparo geplaatste aanvragen/orders - dienen te zijn
gebaseerd op door Ciparo aan de leverancier verstrekte gegevens en blijven
zestig dagen geldig.

2.2

De overeenkomst tussen de leverancier en Ciparo komt tot stand middels
schriftelijke bevestiging door Ciparo aan de leverancier - al of niet op basis
van door Ciparo geplaatste aanvragen/orders - van aanbiedingen/offertes van
de leverancier.

2.3

De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door hetgeen gesteld in de
hiervoor bedoelde schriftelijk bevestiging van Ciparo aan de leverancier.
Eventuele latere aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn
slechts dan bindend indien deze door Ciparo aan de leverancier schriftelijk
zijn bevestigd.

Artikel 3.

Prijzen van koop en levering

3.1

Alle prijzen van koop en levering van goederen en diensten van de
overeenkomst zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen ten gevolge van
omstandigheden als bedoeld in artikel 3.2 hierna.

3.2

Doen zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in één of
meer kostprijsfactoren van de te leveren goederen en diensten en/of (inter)
nationale marktprijzen van de goederen of diensten, dan is Ciparo gerechtigd
de prijs van de koop en levering dienovereenkomstig aan te passen.
Ciparo kan van het hiervoor bedoelde recht gebruik maken tot en met de
doorverkoop en aflevering van de goederen door Ciparo aan haar afnemer.
Van de hier bedoelde prijswijziging stelt Ciparo de leverancier schriftelijk in
kennis.

3.3

Bedraagt de hiervoor in artikel 3.2 bedoelde prijswijziging een prijsverlaging
van meer dan vijftien procent van de oorspronkelijke koopprijs, dan is de
leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een
aangetekend schrijven aan Ciparo, zulks binnen zeven dagen na de
schriftelijke kennisgeving van Ciparo aan de leverancier zoals bedoeld
hiervoor in artikel 3.2., bij gebreke waarvan de leverancier wordt geacht de
prijswijziging te hebben aanvaard.

3.4

De prijzen van koop en levering van goederen en diensten zijn - tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald - exclusief omzetbelasting.

3.5

De prijzen van koop en levering van goederen worden uitgedrukt in de
overeengekomen valuta. Bij voornoemde prijzen wordt vermeld onder welke
pariteit wordt geleverd (Ex Works, FAS, FOB, CIF, C&F etc., zulks
overeenkomstig de laatste versie van de Incoterms).

3.6

De leverancier levert de overeengekomen goederen en diensten in goede
orde op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip, bij
gebreke waarvan de leverancier jegens Ciparo zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim is.

3.7

Levering wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden na globale controle en
inspectie door of namens Ciparo van de goederen of diensten op de
overeengekomen plaats van levering. De hiervoor bedoelde globale controle
en inspectie hebben slechts betrekking op hoeveelheid/gewicht, tijdstip en
wijze van aflevering. Indien de te leveren goederen naar het oordeel van
Ciparo wat betreft hoeveelheid/gewicht, tijdstip en wijze van levering niet aan
de overeenkomst beantwoorden, heeft Ciparo het recht de goederen terstond
af te keuren.
Indien Ciparo en/of de daartoe van overheidswege aangewezen
keuringsinstanties niet overgaan tot onmiddellijke inhoudelijke keuring en
inspectie op hoedanigheid en kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7 hierna,

behoudt Ciparo zich het recht tot afkeuring van de goederen op de in
genoemd artikel bedoelde gronden uitdrukkelijk voor.
3.8

De inhoudelijke keuring (op hoedanigheid en kwaliteit) geschiedt op basis van
de algemeen geldende standaarden en richtlijnen, al of niet van
overheidswege, en kan plaats vinden zowel in het land van uitvoer als in het
land van invoer/uiteindelijke bestemming, ongeacht het feit of Ciparo de
goederen inmiddels zelf heeft opgeslagen, verscheept of getransporteerd dan
wel aan haar afnemer heeft doorgeleverd.

3.9

Indien de goederen door of namens Ciparo en/of door daartoe van
overheidswege aangewezen keuringsinstanties worden afgekeurd:
a. wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden;
b. komen/blijven de goederen (weer) voor rekening en risico van de
leverancier die alsdan gehouden is de goederen terug te nemen;
c. is Ciparo gerechtigd om, namens en in overleg met de leverancier, over de
goederen te beschikken;
d. dient de leverancier eventueel reeds door Ciparo ter zake van de koopsom
aan de leverancier gedane betalingen terstond aan Ciparo te restitueren.
In de in dit artikel hiervoor bedoelde gevallen is de leverancier jegens Ciparo
aansprakelijk voor alle in verband met de desbetreffende levering eventueel
dan door Ciparo gemaakte kosten en geleden schade en dient de leverancier
alsdan die kosten/schade aan Ciparo op haar eerste afroep - naar keuze van
Ciparo al of niet middels verrekening - volledig te vergoeden, zulks
onverminderd de overige rechten van Ciparo jegens de leverancier.

3.10 Uitsluitend indien de goederen door of namens Ciparo zijn afgekeurd en de
leverancier zich daarmee niet kan verenigen, staan vervolgens aan de
leverancier de mogelijkheden zoals genoemd in artikel 8.3 hierna ter
beschikking, zulks onverminderd het gestelde hiervoor in artikel 3.9.
3.11 Bij geschillen tussen Ciparo en de leverancier over de geleverde
hoeveelheid/gewicht van de goederen zijn de weeggegevens van de
weegbrug op de plaats van levering door Ciparo aan haar afnemer bindend.
3.12 Ciparo is jegens de leverancier niet aansprakelijk voor schade en kosten van
de leverancier als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst door Ciparo.
Artikel 4.

Facturering en betaling

4.1

Facturering van de goederen door de leverancier aan Ciparo dient op
duidelijke wijze plaats te vinden met verstrekking in afschrift van de
weegbrieven van de goederen.

4.2

Ciparo voldoet de facturen van de leverancier in beginsel binnen zestig dagen
na ontvangst van de factuur.

4.3

Ciparo behoeft de leverancier in geen geval te betalen indien de
overeengekomen goederen en diensten niet op de overeengekomen plaats
en het overeengekomen tijdstip en in goede orde zijn geleverd dan wel de
goederen bij of na levering zijn afgekeurd.

Artikel 5.
Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht/verandering van
omstandigheden)
5.1

Tekortkoming door Ciparo in de uitvoering van de overeenkomst kan niet aan
haar worden toegerekend, indien en voor zover de tekortkoming
redelijkerwijze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, de
inhoud van de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen voor rekening van Ciparo dienen te komen. Ciparo is alsdan
jegens de leverancier tot geen enkele (schade)vergoeding gehouden, mits zij
de leverancier binnen bekwame tijd de tekortkoming en de oorzaak daarvan
schriftelijk heeft medegedeeld.

5.2

Indien een geval van overmacht/verandering van omstandigheden aan de
zijde van Ciparo zoals hiervoor bedoeld zich voordoet, is Ciparo gerechtigd
om - naar haar keuze doch wel in onderlinge samenspraak met de leverancier
- de leveringsdatum met een redelijke termijn te verschuiven dan wel de
overeenkomst anderszins te wijzigen of, indien verschuiving van de
leveringsdatum dan wel wijziging van de overeenkomst anderszins niet
mogelijk blijkt, de overeenkomst - met daarbij nader door Ciparo te stellen
voorwaarden - te ontbinden.
Het door Ciparo niet of niet op dezelfde wijze aan haar afnemer kunnen
doorleveren van de goederen alsmede het door Ciparo niet kunnen
doorberekenen van extra kosten wegens zogenoemd oorlogsrisico valt
uitdrukkelijk onder overmacht/verandering van omstandigheden aan haar
zijde.

Artikel 6.

Ontbinding

6.1

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Ciparo bevoegd zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de leverancier haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, de leverancier
een verzoek tot surséance van betaling heeft ingediend of aan haar
surséance van betaling is verleend, de leverancier in staat van faillissement is
verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel beslag op (een deel
van) de aan de leverancier toebehorende/toekomende goederen is gelegd.
Ciparo is alsdan jegens de leverancier tot geen enkele (schade)vergoeding
gehouden.

6.2

Ciparo kan de hiervoor bedoelde ontbinding jegens de leverancier inroepen
middels een schriftelijke verklaring.

Artikel 7.

Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen

7.1

De geleverde goederen moeten wat betreft hoedanigheid en kwaliteit aan de
overeenkomst beantwoorden. De geleverde goederen beantwoorden wat
betreft hoedanigheid en kwaliteit in ieder geval niet aan de overeenkomst
indien:
a. zij - wat betreft samenstelling, kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid,
afwerking, hoedanigheid, hoeveelheid of wijze van aanlevering - afwijken
van hetgeen tussen partijen is overeengekomen of van hetgeen
gebruikelijk is voor desbetreffende te leveren goederen;
b. zij niet voldoen aan ter zake geldende standaarden en richtlijnen, al of niet
van overheidswege;
c. zij op de hiervoor onder a en b bedoelde gronden door daartoe bevoegde
overheidsinstanties worden afgekeurd.

7.2

Aangaande levering van (oud)papier, (oud)plastic en aanverwante producten
geldt dat de/het door Ciparo te maken kosten/geleden verlies van het
eventuele vochtgehalte en het laten verwijderen van eventuele
productvreemde vervuiling uit het product voor rekening van de leverancier
komen, welk(e) kosten/verlies door de leverancier aan Ciparo op haar eerste
afroep - naar keuze van Ciparo al of niet middels verrekening - vergoed
dienen worden.

Artikel 8.

Klachten/afkeuringsregeling

8.1

Klachten van Ciparo over uitvoering van de overeenkomst door de leverancier
of afkeuring door Ciparo van de door de leverancier aan Ciparo geleverde
goederen dient Ciparo aan de leverancier schriftelijk (per telefax of per e-mail)
kenbaar te maken binnen bekwame tijd nadat de klacht/afkeuring aan Ciparo
is gebleken.

8.2

Na ontvangst door de leverancier van een klacht van Ciparo, zoals bedoeld
hiervoor in artikel 8.1, treden de leverancier en Ciparo met elkaar in overleg
teneinde ter zake tot een oplossing te komen.

8.3

Indien de leverancier het niets eens is met een afkeuring door Ciparo van de
geleverde goederen, zoals bedoeld hiervoor in artikel 3.10, heeft de
leverancier het recht, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving
door Ciparo van de afkeuring, de afkeuring aan een door de leverancier ter
zake aan te stellen onafhankelijke en deskundige expert. Voornoemde expert
zal door de leverancier worden aangesteld met voorafgaande uitdrukkelijke
instemming met die expert door Ciparo. Alsdan zal de expert de (af)keuring
vervolgens (opnieuw) behandelen en ter zake in de vorm van een bindend
advies uitspraak doen.

Bij voornoemde uitspraak zal de expert zich tevens uitspreken over welke
partij(en) de kosten van de expert dienen te dragen, waarbij kostentoedeling
op basis van ongelijk als uitgangspunt geldt.
Artikel 9.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De leverancier is jegens Ciparo aansprakelijk voor alle schaden en kosten van
Ciparo als gevolg van alle aanspraken tot schadevergoeding van derden
jegens Ciparo ter zake van- of voortvloeiende uit toerekenbare of niettoerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
leverancier. In de hiervoor bedoelde gevallen zal de leverancier op eerste
afroep van Ciparo de ter zake door Ciparo geleden schade en gemaakte
kosten aan Ciparo - al of niet middels verrekening - vergoeden en/of Ciparo
volledig vrijwaren voor bedoelde aanspraken van derden.
Artikel 10.

Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen die tussen Ciparo en de leverancier mochten ontstaan,
betreffende de overeenkomst en overeenkomsten, rechtsverhoudingen en
rechtshandelingen verhoudingen tussen genoemde partijen die daaraan
voorafgaan of daaruit voortvloeien, en die in onderling overleg niet worden
opgelost, kunnen door iedere partij worden voorgelegd bij uitsluiting aan de
Rechtbank te Rotterdam (Nederland), met dien verstande dat Ciparo - in
afwijking daarvan - gerechtigd is, naar haar keuze, een dergelijk geschil voor
te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied/land waar(binnen) de
leverancier is gevestigd.
10.2 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Ciparo en de
leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
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