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Algemene Inkoopvoorwaarden
-

Uitgegeven door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten te Bussum.
Gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 oktober 1989 onder nummer 292/89,
waarvan deel uitmaken aanvullende voorwaarden voor naaldhout, hardhout, plaatmateriaal, verf, glas en hang- en
sluitwerk.

Aanvullende voorwaarden
(behorende bij de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Timmerfabrieken in Nederland, gedeponeerd ter Griffe van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19-10-1989 onder nummer 292/89).

DE STERKSTE VERBINDING

Algemene Inkoopvoorwaarden
-

Uitgegeven door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten te Bussum.
Gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 oktober 1989 onder nummer 292/89, waarvan deel
uitmaken aanvullende voorwaarden voor naaldhout, hardhout, plaatmateriaal, verf, glas en hang- en sluitwerk.
Artikel 1 – Algemeen
1.1
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij de leden van de
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten opdrachten verstrekken betreffende het inkopen van goederen en het geleverd krijgen van
diensten, voor zover onze leden, hierna aan te duiden als opdrachtgever, ervan niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgeweken.
1.2
Eventuele Algemene Voorwaarden van de leveranciers en andere wederpartijen van de opdrachtgever, verder te noemen ‘opdrachtnemer’
zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden. Indien een opdrachtnemer
een overeenkomst wenst te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig
uitdrukkelijk schriftelijk, derhalve niet door enkele van toepassing verklaring van of verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van
opdrachtnemer, ter kennis van opdrachtgever dienen te worden gebracht en zullen zij opdrachtgever slechts binden voor zover zij door
opdrachtgever bij uitzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn overigens reeds van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
vanaf het tijdstip dat opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk verzocht een offerte uit te brengen.
Artikel 2 – Opdracht / Overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een door opdrachtnemer ondertekende kopie van de opdrachtbevestiging heeft
ontvangen.
2.2
Opdrachtgever heeft het recht een door hem opgegeven opdracht in te trekken, indien deze niet binnen 10 werkdagen na verstrekking
daarvan door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard, waarbij opdrachtgever niet gehouden zal zijn enige schade aan opdrachtnemer, van
welke aard dan ook, te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtgever om zijn eigen schade op opdrachtnemer te verhalen.
Artikel 3 – Prijs
3.1
De in de opdracht vermelde prijs is vast en niet voor wijziging vatbaar.
3.2
Tenzij anders vermeld zijn de door opdrachtnemer genoemde prijzen inclusief alle aan opdrachtgever door te berekenen prijzen, zoals
transport-, emballage- en andere kosten, hoe ook genaamd.
Artikel 4 – Kwaliteit en omschrijving
4.1
Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te leveren diensten dan wel goederen zijn:
a. conform de bij de opdracht en aan de hand daarvan opgegeven schriftelijke wijzigingen, specificaties en omschrijvingen;
b. conform de eisen die daaraan in de opdracht en van overheidswege worden gesteld;
c. van goede kwaliteit, nieuw en ongebruikt, zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, montage, materiaal en samenstelling en het
beste naar de stand der techniek.
4.2
Eventuele attesten, certificaten ‘van oorsprong’, paklijsten en instructieboeken behoren tot de opdracht en dienen uiterlijk op de termijn
geldend voor de opdracht, of zoveel eerder als noodzakelijk, geleverd te worden.
4.3
Opdrachtnemer verleent uitdrukkelijk vrijwaring voor verborgen gebreken.
Artikel 5 – Betaling
5.1
Opdrachtgever zal de door hem niet betwiste facturen binnen uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de betreffende factuur voldoen. Gehele
of gedeeltelijke betaling van het geleverde ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit
uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 6 – Levertijd
6.1
Opdrachtnemer dient de zaken uiterlijk op het tijdstip dat in de overeenkomst is bepaald te leveren, tenzij opdrachtgever schriftelijk met
een ander tijdstip instemt.
6.2
Ingeval opdrachtnemer een overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover
schriftelijk informeren, onder opgave van redenen van de vertraging.
6.3
Indien opdrachtnemer, na daartoe schriftelijk door opdrachtgever te zijn aangemaand, de overeengekomen levertijd met meer dan vijf
werkdagen overschrijdt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen, zonder dat de
opdrachtgever tot enige schadevergoeding jegens opdrachtnemer gehouden is.
Artikel 7 – Keuring
7.1
Opdrachtgever, zijn principalen of door hem aan te wijzen derden, zijn te allen tijde gerechtigd de te leveren zaken waar dan ook te keuren
of te beproeven.
7.2
Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo tijdig over het tijdstip waarop een zaak gereed is voor keuring of beproeving, dat de
opdrachtgever, zijn principalen of derden, bij deze keuring of beproeving tegenwoordig kunnen zijn. Opdrachtnemer verschaft alle voor
een keuring of een beproeving benodigde informatie of faciliteiten.
7.3
Opdrachtgever zal de aan hem geleverde goederen binnen 10 werkdagen na levering keuren op aantal en kwaliteit. De opdrachtgever
heeft gedurende veertig werkdagen na levering het recht bij opdrachtnemer te reclameren in verband met afwijkingen van de specificaties,
afwijkingen in de geleverde aantallen en afwijkingen in de te leveren kwaliteit. Opdrachtgever heeft daartoe het recht de aan hem geleverde
partijen aan te breken, zonder dat dit zijn recht op reclame teniet doet gaan.
7.4
De regeling als bedoeld in artikel 7.3 geldt slechts de keuring op zichtbare gebreken. De regeling geldt niet voor;
- gebreken welke ook bij behoorlijke inspectie binnen de termijn genoemd in artikel 7.3 niet aan opdrachtgever kenbaar hadden moeten
zijn;
- het geval dat de principaal van opdrachtgever dan wel de uiteindelijke verkrijger van de geleverde goederen deze afkeurt na het
verstrijken van de in artikel 7.3 genoemde termijn, onafhankelijk van het feit dat zij in het werk zijn gesteld, tenzij bedoelde afkeuring op
kennelijk onredelijke gronden plaatsvindt, dan wel opdrachtgever terzake geen aansprakelijkheid (meer) draagt.
Artikel 8 – Eigendom en risico
8.1
De eigendom van de onder deze voorwaarden te leveren zaken gaat over op opdrachtgever, zodra een eerste betaling door hem is
verschuldigd.
8.2
Opdrachtnemer garandeert dat opdrachtgever de volle en onbezwaarde eigendom verkrijgt van de te leveren zaken en dat deze zaken
niet zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik, pand- of enig ander zekerheidsrecht en dat er geen beslagen op de zaken rusten.
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Artikel 9 – Verpakking
9.1
De te leveren zaken moeten naar de eisen van deugdelijk transport en bestemming behoorlijk zijn verpakt en volgens instructies van
opdrachtgever zijn gemerkt. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport. Alle gebruikte verpakking,
uitgezonderd leen-emballage, zal bij aflevering eigendom zijn van opdrachtgever.
Artikel 10 – Ontbinding
10.1
Opdrachtgever heeft, onverminderd zijn overige bevoegdheden, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig, zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtnemer niet (tijdig) of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst met opdrachtgever nakomt, alsmede in het geval van faillissement van opdrachtnemer, surséance van betaling, beslag op
een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, casu quo op goederen, waarmee de opdrachtnemer de opdracht uitvoert.
10.2
In een geval als in het vorige lid bepaald, heeft opdrachtgever, naast zijn rechten op schadevergoeding, te zijner keuze het recht:
a. reeds geleverde maar niet (meer) te gebruiken zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer naar hem terug te sturen en de voor
deze zaak reeds gedane betalingen terug te vorderen.
b. Na schriftelijke kennisgeving de opdracht zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door
opdrachtnemer geleverde, al dan niet tegen een achteraf overeen te komen vergoeding voor het door (oorspronkelijke) opdrachtnemer
geleverde.
Artikel 11 – Opeisbaarheid en compensatie
11.1
Alle vorderingen die opdrachtgever op grond van deze voorwaarde op opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele
recht op schadevergoeding, zijn terstond en in hun geheel opeisbaar.
11.2
Opdrachtgever heeft het recht aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen te verrekenen met de vorderingen van opdrachtgever of van
aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen met alle vorderingen, zowel huidige als toekomstige, van opdrachtgever op opdrachtnemer,
uit welke hoofde dan ook.
Artikel 12 – Toepasselijk recht
12.1
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
Artikel 13 – Geschillen
13.1
Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van tussen hen gesloten overeenkomst, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door drie arbiters, die zullen beslissen in hoogste recort. De partij die arbitrage verlangt,
zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij.
Mocht tussen partijen binnen twee weken na dagtekening van deze mededeling geen overeenstemming zijn verkregen over de benoeming
van drie arbiters, resp. van één arbiter voor het geval partijen overeenkomen het geschil door slechts één arbiter te laten beslissen, dan
zal de partij, die arbitrage verlangt, de benoeming verzoeken aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten. Zij kunnen degene,
die arbitrage aanvraagt de verplichting opleggen een door hem te betalen voorschot voor honorarium en onkosten te storten. Zij zijn
gemachtigd de duur van hun last te verlengen, indien hen zulks noodzakelijk mocht voorkomen.
13.2
In afwijking van het bovenstaande heeft uitsluitend opdrachtgever, wanneer de aard van het verschil hiertoe aanleiding geeft, het recht het
geschil te onderwerpen aan het oordeel van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland gevestigd te Amsterdam, die in
dat geval het geschil zal beslechten, overeenkomstig de Statuten van de Raad.
13.3
Voorts heeft uitsluitend opdrachtgever, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het recht het geschil aan het oordeel
van de gewone rechter te onderwerpen, in welk geval elk recht op arbitrage vervalt. In het laatste geval geschiedt de berechting door de
rechter, bevoegd naar het onderwerp van het verschil, ter woonplaats van de opdrachtgever, tenzij de wet zulks belet.
13.4
Indien is overeengekomen dat de betreffende goederen zullen worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de
raad van Certificatie erkend certificeringsinstituut, heeft de opdrachtgever voorts het recht, wanneer de aard van het geschil daartoe
aanleiding geeft, het geschil te onderwerpen, uitsluitend aan het oordeel van de bij deze regeling betrokken keuringsinstellingen.
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Aanvullende voorwaarden
(behorende bij de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Timmerfabrieken in Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19-10-1989 onder nummer 292/89).
A: m.b.t. Hout resp. houtsoorten
Artikel 1 – Algemeen
1.1 De te leveren houtsoorten dienen, indien niet anders is overeengekomen, in het algemeen te voldoen aan alle kwaliteitseisen, zoals
opgenomen in de betreffende geldende Kwaliteitseisen van Hout (KVH 1980) en meer specifiek aan het gestelde in de navolgende artikelen
2 en 3.
1.2 Voor de benamingen, definities en methoden van onderzoek inzake houtmaten, houtvochtgehalte, onvolkomenheden van hout en
houtbewerking alsmede de grondslagen voor de keuring geldt NEN 5461 (KVH 1980)
Artikel 2 – Loofhout
2.1 Loofhoutsoorten dienen (tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever i.v.m. andere toepassing) te voldoen aan de richtlijnen voor de
houtkwaliteit van loofhoutsoorten voor geveltimmerwerk geschikt voor transparante afwerking (TA) dan wel dekkende afwerking (DA) e.e.a.
conform NPR 3670 en volgens opgave van opdrachtgever;
2.2 Leveranties van de houtsoort Rode Meranti dienen te voldoen aan NEN 5483 alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5483) volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte in mm. volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- vochtgehalte; 14% (m/m) in de rand en 18% (m/m) in de kern, tenzij anders overeengekomen;
- gewichtsgrenzen; min. 450 kg/m³, maximaal 650 kg/m³, tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen.
2.3 Leveranties van de houtsoort Iroko dienen te voldoen aan NEN 5482 alsmede aan de volgende (kwaliteis)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5482) volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte in mm. volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- vochtgehalte; 14% (m/m) in de rand en 16% (m/m) in de kern, tenzij anders overeengekomen;
- kwartiers tot half kwartiers gezaagd;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen.
2.4 Leveranties van de houtsoort Merbau dienen te voldoen aan NEN 5481 alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5481) volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte nader op te geven door opdrachtgever;
- vochtgehalte; 14% (m/m) in de rand en 18% (m/m) in de kern, tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen.
2.5 Leveranties van de houtsoort Red Lauan dienen te voldoen aan NEN 5484, alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5484) volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte in mm. volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- vochtgehalte; 14% (m/m) in de rand en 18% (m/m) in de kern, tenzij anders overeengekomen;
- gewichtsgrenzen; min. 450 kg/m³, maximaal 650 kg/m³, tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen.
Artikel 3 – Naaldhout
3.1 Naaldhoutsoorten dienen (tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever i.v.m. andere toepassing) te voldoen aan de richtlijnen voor de
houtkwaliteit van naaldhoutsoorten voor geveltimmerwerk geschikt voor transparante afwerking (TA) dan wel dekkende afwerking (DA) e.e.a.
conform NPR 3670 en volgens opgave van opdrachtgever.
3.3 Leveranties van de houtsoort Europees Vuren dienen te voldoen aan NEN 5466 alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5466) nader op te geven door opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte, nader op te geven door opdrachtgever;
- vochtgehalte; 16% +/- 2% (m/m), tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen
3.3 Leveranties van de houtsoort Europees Vuren dienen te voldoen aan NEN 5467 alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 4567) nader op te geven door opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte, nader op te geven door opdrachtgever;
- vochtgehalte; 16% +/- 2% (m/m), tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen
3.4 Leveranties van de houtsoort Western Red Cedar dienen te voldoen aan NEN 5471 alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A of B, (NEN 5471) volgens nadere opgave van opdrachtgever;
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte in mm., nader op te geven door opdrachtgever;
- vochtgehalte; 16% +/- 2% (m/m), tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen
3.5 Leveranties van de houtsoort Oregon Pine dienen te voldoen aan NEN 5470, alsmede aan de volgende (kwaliteits)eisen:
- kwaliteitsklasse A (NEN 5470);
- nominale maat voor de dikte, breedte en lengte in mm., nader op te geven door opdrachtgever;
- vochtgehalte; 16% +/- 2% (m/m), tenzij anders overeengekomen;
- eventueel nader overeen te komen bewerkingen
3.6 Op de leveranties van de houtsoort Redwood zijn de bepalingen m.b.t. de houtsoort Western Red Cedar (zie 3.4) van overeenkomstige
toepassing.
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