SAIT B.V. gevestigd te Almere, hierna ‘SAIT’
Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities
Onder
"Zaken"
worden
verstaan
accessoires evenals diensten.

Artikel 4 Prijzen
materialen,

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene
inkoopvoorwaarden

De prijs omvat alle kosten die in verband met de
producten tot en met de aflevering worden gemaakt.
De prijs is zoals overeengekomen en exclusief
omzetbelasting.
Artikel 5 Uitbesteding

Op alle aanvragen, opdrachten, bestellingen en
overeenkomsten met betrekking tot de levering aan
SAIT van Zaken zijn uitsluitend deze voorwaarden van
toepassing. Alle van deze voorwaarden afwijkende
voorwaarden zijn niet bindend, ook niet wanneer SAIT
deze niet uitdrukkelijk zou hebben tegengesproken.
Door met SAIT een overeenkomst aan te gaan waarop
de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, doet
de leverancier afstand van zijn eventuele eigen
algemene voorwaarden, ook indien verwijzing daarnaar
plaats heeft gehad in de prijs-couranten, brieven,
offertes,
opdrachtbevestigingen,
facturen
e.d.
Veranderingen van of aanvullingen op deze algemene
inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig na schriftelijke
toestemming van SAIT. Op van deze voorwaarden
afwijkende bedingen kan door de leverancier slechts
een beroep worden gedaan indien en voor zover deze
bedingen door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
Artikel 3 Bestellingen l totstandkoming van
overeenkomsten
1. Een aanvraag van SAIT is slechts rechtsgeldig
indien deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Aanvullingen en/of wijzigingen zijn slechts
rechtsgeldig, indien zij schriftelijk zijn bevestigd door
SAIT.
3. De overeenkomst komt tot stand indien binnen 14
dagen na verzending van het bestelformulier dit
originele formulier door de leverancier ter bestemder
plaatste voor "gezien en akkoord" wordt ondertekend
en aan SAIT geretourneerd.
4. De leverancier is ook gehouden het bestelformulier
ondertekend te retourneren indien de levering reeds
heeft plaatsgehad.
5. SAIT is gerechtigd de aanvraag binnen de hiervoor
genoemde termijn van 14 dagen evenals binnen 2
dagen na de aanvaarding daarvan - en zonder dat haar
daarvoor kosten in rekening gebracht kunnen worden,
tenzij leverancier reeds aantoonbare kosten heeft
gemaakt-schriftelijk te herroepen.
6. Het staat SAIT vrij een aanvaarding welke zij
ontvangt na de termijn van 14 dagen en/of welke op
onjuiste wijze is gedaan niettemin zelfs stilzwijgend als
tijdig en/of geldig te beschouwen en te bepalen dat de
overeenkomst tot stand is gekomen.

1. Overdracht of uitbesteding van de door SAIT
opgedragen levering van Zaken is alleen toegestaan
met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAIT.
2. Bedoelde toestemming ontheft of beperkt de
leverancier nimmer van enige aansprakelijkheid uit de
overeenkomst.
Artikel 6 Plaats en wijze van aflevering
Indien opstelling en montage is overeengekomen en/of
vereist is, vindt aflevering eerst plaats op het moment
dat de Zaken deugdelijk zijn opgesteld, gemonteerd en
afname door SAIT heeft plaatsgevonden. De Zaken
moeten afgeleverd worden met de nodige certificaten,
attesten, gebruiksaanwijzingen, montage-onderhoudsof bedieningsvoorschriften, tekeningen e.d. Elke
verpakkingseenheid dient te zijn voorzien van een
opgave van de inhoud, bestelnummer, de besteldatum
en eventuele overige door SAIT opgegeven informatie.
Als plaats van aflevering geldt, behoudens
andersluidende schriftelijke afspraak, het adres van
SAIT.
Artikel 7 Beoogde toepassing
1. Als de leverancier door SAIT in kennis is gesteld van
de beoogde toepassing van bestelde Zaken - en zelfs
als dat niet zo is, maar de beoogde toepassing geacht
kan worden duidelijk te zijn - dient de leverancier SAIT
onverwijld op de hoogte te stellen indien de betreffende
Zaken niet of minder geschikt zijn voor deze
toepassing en/of niet aan de gestelde en/of
redelijkerwijs te stellen eisen voldoen.
2. Indien sedert de laatste order door de leverancier
wijzigingen zijn aangebracht voor wat betreft
materialen, constructiemethoden e.d. is de leverancier
verplicht ons daarvan schriftelijk opgave te doen.
Veranderingen
behoeven
onze
schriftelijke
toestemming.

SAIT bv
Microfoonstraat 5, 1322 BN Almere
P.O. Box 30350, 1303 AJ Almere, Nederland
T +31 36 546 26 00 F +31 36 546 26 01 BTW NL8016 3891 4B01 KVK Lelystad 390 650 74 BANK 8639053 IBAN NL69 INGB 0008 6390 53 SWIFT INGBNL2A
infonl@sait.net www.sait.net

SAIT B.V. gevestigd te Almere, hierna ‘SAIT’
Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 8 Leveringstijden
1. Opgegeven of overeengekomen (af)leveringstijden
zijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen –
steeds fatale termijnen hetgeen betekent dat de
leverancier bij overschrijding aan hem toerekenbaar
daarvan
automatisch
en
zonder
dat
een
ingebrekestelling vereist is in verzuim is.
2. De leverancier is gehouden SAIT onverwijld te
informeren over een mogelijke overschrijding van de
overeengekomen leveringstijd, met opgave van de
vermoedelijke duur van de overschrijding.
3. SAIT is bij overschrijding van de
leveringstermijnen toerekenbaar aan leverancier
gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel nakoming te vorderen onder nader door SAIT te
stellen voorwaarden.
4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de
overeengekomen plaats toerekenbaar aan leverancier
producten zijn afgeleverd die aan de overeenkomst
beantwoorden, is de leverancier naast vergoeding van
de dientengevolge door SAIT geleden en/of te lijden
schade tevens een boete van 0,1% van de
overeengekomen prijs verschuldigd voor iedere dag,
dat de te leveren Zaken te laat worden geleverd, zulks
met een maximum van 10%. Indien de aflevering
blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
Artikel 9 Levering in gedeelten
Levering in gedeelten mag slechts plaatsvinden met
voorafgaande schriftelijke toestemming van SAIT.
Betalingstermijnen gaan ook in dat geval eerst in nadat
de totale levering heeft plaatsgehad.
Artikel 10 Ontbinding
Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag
SAIT de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
1. de leverancier in verzuim komt met de nakoming van
een verplichting uit hoofde van de overeenkomst;
2. de nakoming door de leverancier van een opeisbare
verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk onmogelijk wordt;
3. de leverancier in staat van faillissement wordt
verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig,
surséance van betaling wordt verleend dan wel in
beide gevallen daartoe een aanvraag is ingediend;
4. door de leverancier of een van zijn ondergeschikten
enig ongewoon voordeel is of wordt aangeboden of
verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het
bedrijf van SAIT of aan een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers.

Indien de overeenkomst op grond van het bepaalde in
het vorige artikel wordt ontbonden, zal de leverancier
de reeds aan hem verrichte betalingen aan SAIT
terugbetalen, ermeerderd met de wettelijke rente over
het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is
betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk
ontbonden is, bestaat de terugbetalingsverplichting
alleen voor zover de betalingen op het ontbonden en
niet
geleverde
gedeelte
betrekking
hebben.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 mag SAIT ook
buiten de in de wet of artikel 8 geregelde gevallen de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden, mits SAIT dan de schade vergoedt die de
leverancier daardoor lijdt.
Artikel 11 Afleveringscondities
Voor de interpretatie van de afleveringscondities zijn
van toepassing de op de dag van de totstandkoming
van de overeenkomst van kracht zijnde "Incoterms"
uitgegeven door de Internationale Kamer van
Koophandel. Aflevering geschiedt "franco inclusief
rechten" op de overeengekomen plaats van
aflevering, stipt op het overeengekomen tijdstip of
binnen de overeengekomen termijn. Indien niet binnen
de overeengekomen termijn op de overeengekomen
plaats producten zijn afgeleverd, die aan de
overeenkomst beantwoorden, is de leverancier zonder
aanmaning in verzuim.
De leverancier:
1. draagt alle risico's van verlies of beschadiging van
de producten tot de tijd dat deze zijn afgeleverd,
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel;
2. sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst
voor het vervoer van de producten naar de plaats van
aflevering en zorgt daarbij voor een adequate
verzekering;
3. dient SAIT vooraf tijdig te informeren over de
verzending van de producten, als mede elke andere
kennisgeving te doen die SAIT nodig heeft om de
maatregelen te treffen die normaliter vereist zijn om de
producten in ontvangst te kunnen nemen;
4. dient voor eigen rekening SAIT te voorzien van de
gebruikelijke vervoersdocumenten die
SAIT nodig heeft om de producten in ontvangst te
nemen;
5. voorziet op eigen kosten in verpakking die vereist is
voor de aflevering van de producten. De verpakking
dient van de daartoe geëigende merken te worden
voorzien en dient op verzoek van SAIT te
worden teruggenomen.
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Artikel 12 Overgang risico en eigendom
1. Alle risico's terzake van door de leverancier af te
leveren Zaken gaan eerst over op SAIT op het moment
dat de Zaken deugdelijk zijn afgeleverd.
2. Op het moment van aflevering en betaling gaat de
eigendom van de Zaken over op SAIT, niet
tegenstaande
een
eventueel
bedongen
eigendomsvoorbehoud dat dus geen gelding toekomt.

voldoet aan de in het vorige artikel omschreven eisen.
Betaling houdt op geen enkele wijze afstand van recht
in. Indien SAIT na betaling de producten
overeenkomstig artikel 18 lid 6 afkeurt zal de
leverancier, na daartoe een schriftelijke mededeling te
hebben ontvangen, binnen twee weken de reeds aan
hem verrichte betalingen aan SAIT
terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over
het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is
betaald.

Artikel 13 Vrijwaring/ verzekering
Artikel 16 Verrekening
1. De leverancier vrijwaart SAIT, voor zover de wet dit
toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of
meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt
met de uitvoering van de overeenkomst, de
aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde
Zaken daaronder begrepen, behoudens de schade
door opzet en/of grove schuld van de gebruiker of
diens hulppersoon is veroorzaakt of toegebracht.
2. De leverancier is gehouden zorg te dragen voor een
adequate verzekering ter zake van:
1. Het uitvoeringsrisico als hiervoor omschreven;
2. Het transportrisico;
3. De kosten van deze verzekering zijn voor
rekening van de leverancier en de leverancier is
gehouden op eerste verzoek van SAIT
aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft
voldaan.
Artikel 14 Facturen
1. Voor iedere bestelling c.q. levering dienen aparte
facturen, waarop het bestelnummer van SAIT, de
besteldatum en een omschrijving van het geleverde
zijn ermeld, te worden opgemaakt en aan SAIT
verzonden. Kopiefacturen dienen als zodanig
herkenbaar te zijn. De BTW dient apart op de facturen
te worden vermeld. De facturen dienen aan alle
wettelijke vereisten te voldoen. De BTW dient apart op
de facturen te worden vermeld.
2. Wanneer een factuur niet aan deze eisen voldoet,
wordt de factuur retour gezonden.
3. De leverancier zal niet eerder factureren dan nadat
de betreffende Zaken deugdelijk aan SAIT zijn
afgeleverd en geaccepteerd.

Artikel 15 Betaling
Betaling geschiedt op het tijdstip en de wijze als door
partijen overeengekomen. Indien hieromtrent tussen
partijen niets is overeengekomen, geschiedt betaling
uiterlijk binnen zestig dagen na facturering, mits
goedkeuring van de aflevering en ontvangst van alle
bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en
garantiecertificaten, de bedieningsinstructies voor
zover overeengekomen - zijn uitgevoerd en de factuur

SAIT is gerechtigd middels een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring gericht aan de leverancier de
door haar uit hoofde van de overeenkomst te
verrichten betaling te verrekenen met al hetgeen de
leverancier op dat moment aan haar verschuldigd is,
een eventuele boete uit hoofde van
artikel 8 lid 4 daarbij inbegrepen.
Artikel 17 Conformiteit en kwaliteit
1. Alle leveringen dienen te voldoen aan wat overeen
gekomen werd alsmede aan de ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst gebruikelijke
normen, zoals die van het Nederlands Normalisatie
Instituut, alsmede aan eventuele wettelijke nationale en
internationale voorschriften. Beschermende middelen
als mede alle materiaal die de veiligheid van personeel
en derden borgt, dienen voorzien te zijn van een CEmerkteken.
2.
Toeleveranciers
dienen
minimaal
VCA1
gecertificeerd te zijn (bedrijven met minder dan 30
medewerkers) en anders VCA2 (bedrijven met meer
dan 30 medewerkers). Voorafgaand aan de
werkzaamheden
wordt
een
kopie
van
dit
veiligheidscertificaat verstrekt aan SAIT.
Al het bij toeleveranciers ingehuurde uitvoerend
personeel heeft een erkende veiligheidsopleiding
gevolgd en is hiervoor gecertificeerd (VCA1). Met
betrekking tot grote projecten wordt er i.o.m. SAIT een
veiligheidsplan opgesteld. Toeleverancier kan een
goede beoordeling m.b.t. in het verleden getoond veilig
werken overleggen aan SAIT.
3. Indien ook na ontvangst van de door de leverancier
geleverde Zaken blijkt dat deze geheel of ten dele niet
beantwoorden aan het bepaalde in punt 1, zal SAIT dit
melden aan de leverancier, wanneer het dit
redelijkerwijs kan opmerken, zonder dat SAIT
gebonden is aan een strikte termijn waar binnen de
melding moet plaatsvinden.

4. Ook indien SAIT het geleverde reeds geheel of
gedeeltelijk heeft betaald, kan het zich nog beklagen
over de prestatie van de leverancier.
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5. Ingeval van het toerekenbaar niet behoorlijke
nakoming van de leverancier kan SAIT naar eigen
keuze en onverminderd de haar overigens toekomende
rechten, aanspraak maken op onverwijlde kosteloze
vervanging, herstel of aflevering van het ontbrekende
en/of vermindering van de koopprijs of restitutie
daarvan.
6. In dringende gevallen is SAIT gerechtigd eventueel
herstel of reparatie op kosten van de leverancier te
doen verrichten.
7. De leverancier is tegenover SAIT aansprakelijk voor
alle schade die SAIT lijdt ten gevolge van de
toerekenbaar niet correcte+ en/of niet tijdige nakoming
door de leverancier.
Artikel 18 Keuring en controle
SAIT heeft het recht om de producten te keuren. Indien
geen keuring plaatsvindt bij de leverancier kan door
SAIT na aflevering controle van de producten
plaatsvinden op onder meer beschadiging, maat en
hoeveelheid. Indien is overeengekomen dat SAIT de
producten voor de aflevering zal keuren bij de
leverancier:
1. Zal de leverancier de producten op een zodanig
tijdstip voor keuring gereed houden dat zij met
inachtneming van het onder 2 bepaalde voor het
verstrijken van de afleveringstermijn kunnen worden
gekeurd en zal hij dit tijdstip schriftelijk aan SAIT
meedelen;
2. Zal SAIT, op straffe van verval van zijn
bevoegdheid om bij de leverancier te keuren, met de
keuring beginnen binnen twee weken na ontvangst van
de onder 1. bedoelde mededeling of, indien dat later is,
binnen twee weken voltooien;
3. Zal de leverancier, zonder kosten voor SAIT,
desverlangd een geschikte ruimte en redelijke
personele en materiële hulp ter beschikking van SAIT
stellen;
4. Kan SAIT, indien hij de producten afkeurt,
onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
eisen dat de leverancier onverwijld het ontbrekende of
de herstelde of vervangende producten voor keuring
aanbiedt;
5. Indien de leverancier tekort schiet in het verrichten
van een handeling waarmee hij aan een keuring of
Controle moet meewerken, komen de kosten die
daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening. Indien de
producten worden afgekeurd, komen de daarmee
gemoeide kosten voor rekening van de leverancier;
6. Indien SAIT de producten na aflevering afkeurt of bij
controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier ze
binnen twee weken nadat SAIT hem dit heeft
meegedeeld op eigen kosten bij SAIT afhalen.

Indien de leverancier in de nakoming van deze
verplichting tekort schiet, mag SAIT, onverminderd alle
andere rechten of vorderingen, de producten voor
rekening van de leverancier bij hem doen afleveren.
Artikel 19 Geheimhouding
De leverancier garandeert de geheimhouding
tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig
van SAIT alsook elke andere vennootschap van de
SAIT groepsstructuur die op enigerlei wijze te zijner
kennis is gekomen of gebracht.
Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
1. De geleverde Zaken mogen geen inbreuk maken op
enig octrooi of octrooiaanvragen, licentie, auteursrecht,
geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of
handelsnaam. Leverancier vrijwaart SAIT voor alle
aanspraken van dien aard en zal alle daardoor
veroorzaakte schade, inclusief de kosten van
gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures waarin
(al dan niet terecht) een inbreuk op voornoemde
rechten wordt gepretendeerd, vergoeden.
2. Eventuele intellectuele eigendomsrechten op
speciaal voor SAIT ontwikkelde Zaken, als mede
programmatuur of software, berusten bij SAIT, dan wel
zullen aan haar worden overgedragen.
3. Ten aanzien van niet speciaal voor SAIT
ontwikkelde Zaken als mede programmatuur of
software, verleent de leverancier aan SAIT een licentie
met betrekking tot het gebruik van bedoelde Zaken.
4. Voor zover voor de overdracht van de in de beide
voorgaande artikelen bedoelde rechten een speciale
akte nodig is, verklaart de leverancier reeds nu zijn
medewerking aan te verlenen.

Artikel 21 Door SAIT ter beschikking gestelde
middelen
Door SAIT aan de leverancier ter beschikking gestelde
materialen, modellen, werktuigen, tekeningen, meeten testbladen, testinstrumenten en andere zaken:
1. blijven eigendom van SAIT;
2. dienen door de leverancier slechts worden gebruikt
bij de uitvoering van de bestelling;
3. mogen door de leverancier zonder schriftelijke
toestemming van SAIT niet in handen van
derden worden gesteld;
4. dienen op eerste verzoek aan SAIT te
worden geretourneerd. De leverancier is aansprakelijk
voor verlies, diefstal, beschadiging van/aan het ter
beschikking gestelde.
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Artikel 22 Referentie en reclame

Artikel 25: Aansprakelijkheid

De leverancier mag het SAIT firma of handelsmerk van
slechts voor referentie- en reclamedoeleinden noemen
en gebruiken indien SAIT daartoe vooraf schriftelijk
toestemming
heeft
gegeven.
Wanneer
deze
toestemming wordt gegeven mag het gebruik enkel
gebeuren volgens de aanwijzingen daartoe gegeven
door SAIT.

De leverancier is aansprakelijk voor alle aan hem
toerekenbare directe schade van welke aard dan ook
in het kader van de uitvoering van de opdracht
ontstaan. De leverancier is gehouden alle aan hem
toerekenbare directe schade die SAIT BV c.q.
derden dientengevolge lijden te vergoeden. De
leverancier zal SAIT BV vrijwaren voor aanspraken van
derden ter zake en zal SAITl BV zo nodig schadeloos
stellen. De leverancier is aansprakelijk voor
administratieve boeten en/of andere
strafmaatregelen die worden opgelegd aan SAIT BV
en/of derden tengevolge van een doen en/of nalaten
van de leverancier.

Artikel 23 Conversie
1. Indien een bepaling uit deze algemene
inkoopvoorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling
van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die
zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het
nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst
van deze nieuwe bepaling zodanig met elkaar in
redelijk overleg te treden.
2. In dit geval behouden de overige bepalingen in de
algemene
inkoopvoorwaarden
zoveel
mogelijk
onverminderd hun geldigheid.
Artikel 24 Garantie
1. Indien SAIT binnen de garantieperiode de
leverancier bericht geeft omtrent enig gebrek aan de
door hem geleverde Zaken, zal de leverancier deze zo
spoedig mogelijk en zonder kosten voor SAIT
vervangen of herstellen, zulks ter keuze van en ten
genoegen van SAIT. Hierin zijn tevens kosten
begrepen voor demontage, vervoer, hermontage en
het uitvoeren van nieuwe beproevingen. Indien geen
garantieperiode in de bestelling/overeenkomst is
vermeld, geldt een periode van 12 maanden. Indien op
grond van dit lid goederen of onderdelen daarvan zijn
gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte
daarvan de volle garantieperiode opnieuw in werking
treden.
2. SAIT heeft het recht om in spoedeisende situaties,
dan wel ingeval leverancier ondanks schriftelijke
aanmaning niet aan zijn garantieverplichtingen voldoet,
zelf (voorlopige) reparaties op kosten van leverancier
te verrichten of te doen verrichten, zonder dat hierdoor
aan de garantieverplichtingen van leverancier afbreuk
wordt gedaan.
3. De hiervoor bedoelde garantieverplichtingen gelden
naast alle rechten welke SAIT op grond van de wet kan
doen gelden in geval van niet-, niet tijdige- of niet
behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen door
leverancier.
4. Beroep op de garantie vervalt indien er schade zou
worden
toegebracht
door
derden,
door
onoordeelkundig en/of onjuist gebruik, het niet naleven
van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en/of in
een situatie van onmacht bij de leverancier.

Artikel 26 Geschillen
1. Elke rechtsverhouding (zoals deze algemene
inkoopvoorwaarden en/of overeenkomst) tussen SAIT
en de leverancier wordt beheerst door het
Nederlandse recht.
2. Alle geschillen samenhangend met en/of
voortvloeiend uit deze algemene inkoopvoorwaarden
en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere
rechter worden berecht door een bevoegde rechter te
Amsterdam.
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