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Introductie
De Triple i Sourcing Group (hierna: “Triple i”) is het
moederbedrijf
van
de
onafhankelijke
inkooporganisaties “Inbak all into Food BV” (hierna te
noemen “Inbak”) en “Indusource BV” (hierna te
noemen “Indusource”), statutair gevestigd te Sneek,
die in opdracht van deelnemende (industriële)
bedrijven (hierna te noemen “klant”) diensten
verlenen op het gebied van inkoop, waaronder
bemiddeling
bij
de
totstandkoming
van
overeenkomsten met
leveranciers (hierna te
noemen “leverancier”). Inkoopcontracten worden
hierbij
onderverdeeld
in
drie
categorieën;
Grondstoffen, Verpakkingsmaterialen en Diensten.
Artikel 1: Toepasselijkheid en recht:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die door Inbak en Indusource voor
hun klanten worden gesloten en op alle daaruit
voortvloeiende leveringen en (deel)overeenkomsten
tussen genoemde entiteiten en/of klanten en
leveranciers.
In geval van strijdigheid tussen één of meer
bepalingen
uit
deze
voorwaarden
en
de
voortvloeiende
overeenkomst,
prevaleren
de
bepalingen uit deze overeenkomst behalve als deze
de
Verkoopvoorwaarden van de leverancier van
toepassing verklaren.

Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht
van toepassing ofwel het recht van het land waar
de contract sluitende entiteit van “klant” is
gevestigd, hiermee zijn alle andere voorwaarden
uitgesloten en nadrukkelijk van de hand
gewezen.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
(United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Alle geschillen tussen “klant” en “leverancier”
zullen in eerste instantie uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar de contract sluitende
entiteit van “klant” is gevestigd.
Artikel 2: Betalingscondities:
Er gelden de volgende betalingscondities:

Binnen 60 dagen: netto/netto;

Binnen 30 dagen: -/- 1 % betalingskorting;

Binnen 14 dagen: -/- 2 % betalingskorting;

Incasso 3 dagen: -/- 3% betalingskorting;
Artikel 3:. Verzekering
De
“leverancier”
moet
zijn
aansprakelijkheid
voor een voldoende bedrag verzekeren. De
“leverancier” zal bovendien alle zaken, die hij van
“klant” ontvangen heeft uit hoofde van de met
“klant” gesloten overeenkomst, verzekeren tegen alle
schade, welke ook, die deze kunnen overkomen
zolang zij onder zijn hoede zijn. De “klant” zal
dienaangaande regresrecht hebben op “leverancier”.
De “leverancier” geeft indien gewenst “klant” inzage
in alle betreffende polissen.

De artikelen 4 en 5 zijn met name opgenomen tbv de
inkoopcategorieën verpakkingsmaterialen en diensten.

Artikel 4: Eigendomsrechten:
Alle
goederen
of
enige
andere
vorm
van
intellectuele
eigendomsrechten
(‘hulpmiddelen’)
van “klant” welke al dan niet door “klant” aan
“leverancier” ter beschikking zijn gesteld of door
“leverancier” in opdracht van “klant” worden
gemaakt, zijn en blijven respectievelijk worden het
exclusieve eigendom van “klant”. “leverancier” zal
deze hulpmiddelen - door “leverancier” duidelijk aan
te duiden als eigendom van “klant” - als bruiklener
onder zich houden, houdt deze in goede staat en
draagt
hiervoor
alle
risico’s,
totdat
deze
hulpmiddelen terug aan “klant” zijn afgegeven. De
hulpmiddelen zullen door “leverancier” uitsluitend
worden gebruikt voor de uitvoering van de
Overeenkomst. “leverancier” verkrijgt geen enkel
recht met betrekking tot de eigendommen van
“klant”.
Artikel 5: Personeel, loonbelasting en premies:

“leverancier” is verplicht ten genoegen van
“klant” een aanwezigheidsadministratie te voeren
van al degenen die hij bij de uitvoering van de
Overeenkomst op de terreinen van “klant”
betrekt. Deze administratie – alsmede een kopie
hiervan - dient op eerste verzoek van “klant” te
worden overgelegd.

“leverancier” legt aan al degenen die hij te
werk stelt op de terreinen van “klant” de
verplichting op
een geldig identiteitsbewijs
(paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart
dan wel vreemdelingendocument) bij zich te
dragen en dit op eerste verzoek van daartoe
aangewezen personeel van “klant” te tonen,
onder afgifte van een kopie.

“klant”
is
ten
aanzien
van
de
aan
“leverancier” te betalen vergoedingen geen
afdracht verschuldigd in het kader van de
sociale verzekerings- en belastingwetgeving.
Alle
eventuele verplichtingen uit hoofde van
sociale
voorzieningen,
premies
en
voorschotpremies,
alle
inhoudingen
van
loonbelasting, alle
afdrachten van
omzetbelasting en
alle
andere
belastingen
en/of
heffingen en
de afdrachten daarvan
worden
tijdig
door
“leverancier”
voldaan.
“Leverancier” zal hiervoor een G-rekening ter
beschikking stellen en afspraken maken over
betalingen daarop. Alle aanspraken die door
verkeerd beleid van “leverancier” op “klant”
worden gedaan zullen direct door uitzender
worden overgenomen.

“klant” heeft leiding en toezicht over het
ingeleende personeel
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