
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SERVICE CENTRE MAASTRICHT B.V. 
 
1. Voorwaarden overeenkomst. 

 1.1. Onder “SCM” wordt in deze voorwaarden verstaan Service 
Centre Maastricht BV gevestigd te Maastricht. Onder  “goederen” 
wordt in deze voorwaarden verstaan al hetgeen door de 
opdrachtnemer conform de overeenkomst dient te worden geleverd 
en/of tot stand gebracht, zoals artikelen, diensten, materialen, 
apparaten en machines. Onder “overeenkomst” wordt in deze 
voorwaarden verstaan alle opdrachten tot levering van goederen. 
Onder ”opdrachtnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan 
eenieder die met SCM een overeenkomst aangaat. 
1.2. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
prijsaanvragen en overeenkomsten die door SCM met 
opdrachtnemers worden afgesloten. Verwijzing naar eigen 
voorwaarden van opdrachtnemer worden door SCM uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 
 1.3. Bepaalde passages uit deze voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden toegepast of zelfs worden verworpen, maar zulks geldt alleen 
indien dit schriftelijk in de overeenkomst is vastgelegd en alleen voor 
die specifieke overeenkomst. Dergelijke vermeldingen hebben 
bovendien geen invloed op het restant van de inkoopvoorwaarden 
2. Totstandkoming van de opdracht 
Van een voor SCM bindende overeenkomst, waaronder inbegrepen 
wijzigingen en/of aanvullingen van een reeds gesloten overeenkomst, 
is pas sprake wanneer dit schriftelijk is bevestigd door een daartoe 
bevoegde persoon van SCM. 
3. Kwaliteit 

 Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem aan te leveren 
goederen geschikt en toegelaten zijn voor het doel waarvoor zij zijn 
bestemd, tenzij deze bestemming haar niet heeft medegedeeld, niet 
uit hun aard voortvloeit of anderszins bekend zou kunnen zijn, 
almede dat zij conform de overeengekomen eisen, specificaties, 
tekeningen, modellen, monsters ed. zijn en dat van goede kwaliteit 
zijn en vrij van ontwerp-, fabricage- en materiaal fouten. Tevens 
garandeert opdrachtnemer dat de goederen voldoen aan de 
wettelijke eisen en andere overheidsbepalingen ten tijde van levering, 
geldend in het land waarvoor de goederen bestemd zijn, tenzij deze 
bestemming haar niet is medegedeeld of haar niet anderszins 
redelijkerwijze bekend kan zijn. 
4. Prijzen 

 4.1.Prijsaanvragen zijn geheel vrijblijvend. Kostenbegrotingen en 
tekeningen voor het totstandkomen van de overeenkomst door de 
opdrachtnemer opgesteld, kunnen niet afzonderlijk aan SCM in 
rekening worden gebracht, ook niet als er geen overeenkomst tot 
stand komt. 

 4.2. De in de overeenkomst vermelde prijzen en kortingen kunnen 
ten gunste van de opdrachtnemer alleen worden gewijzigd met 
schriftelijke toestemming van SCM. 

 4.3.In de prijzen zoals deze zijn vermeld in de overeenkomst zijn 
inbegrepen, tenzij anders vermeld, de kosten van verpakking of 
bescherming, nodig om beschadigingen en waardevermindering van 
de goederen te voorkomen tijdens het  vervoer onder normale 
omstandigheden naar de in de overeenkomst vermelde bestemming. 
5. Levering 

 5.1. Bij levering dienen certificaten, attesten ed. te worden 
meegeleverd, evenals een duidelijke paklijst waarop duidelijk staat 
omschreven de te leveren aantallen, gewichten, omschrijving van de 
goederen en het inkoopordernummer en/of contractnummer van 
SCM. De paklijst moet in tweevoud worden meegestuurd en deze 
moet bij levering worden ondertekend door een daartoe bevoegd 
persoon binnen  SCM. Een kopie van deze ondertekende paklijst 
dient als bewijs van levering door de opdrachtnemer. 

 5.2. Zonder schriftelijke akkoordverklaring van SCM zijn 
deelleveringen niet toegestaan. Opdrachtnemer wordt geacht de 
exacte hoeveelheid uit de overeenkomst te leveren. 

 5.3. Bij een, eventueel te verwachten overschrijding van de 
leveringsdatum uit de overeenkomst, dient de opdrachtnemer dit 
onverwijld schriftelijk en onder opgave van reden, mede te delen aan 
de betreffende inkoper van SCM. Bij nalaten van dergelijke melding 
wordt een later beroep op niet toerekenbare tekortkoming niet meer 
aanvaard. 
5.4. De leveringscondities zullen in de overeenkomst worden 
vastgelegd in overeenstemming met de meest recent vastgestelde 
Incoterms. In de Incoterms wordt ook geregeld voor wiens rekening 
en risico de goederen reizen. Is in de overeenkomst niets hierover 
vermeldt, dan geldt dat leveringen franco huis geschieden. Plaats 
van levering zijn dan de magazijnen van SCM te Maastricht. 
Eventuele rechten en kosten zijn voor opdrachtnemer. Behoudend 
andersluidende afspraken bepaalt SCM de wijze van vervoer. 
6. Eigendom 

 Eigendom van de geleverde goederen gaat over op het moment van 
levering. Indien op de door de opdrachtnemer te leveren goederen 
enig ander recht berust dan zijn eigendomsrecht, zal opdrachtnemer 
SCM hiervan schriftelijk op de  hoogte brengen. 
7. Keuring 

 7.1. Alle leveringen geschieden op keur van SCM en deze is 
gerechtigd te allen tijden, dus ook tussentijds en waar ook, op eigen 
rekening, te inspecteren, keuren en/of te beproeven en de 
opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. 
Keuring van goederen in het bedrijf van de opdrachtnemer houdt 
geen levering in. Leveringen worden pas als afgenomen beschouwd 
na aflevering aan en goedkeuring door SCM. Van geconstateerde 
tekortkomingen zal SCM de opdrachtnemer schriftelijk in kennis 
stellen. In geval van tekortkoming treedt art. 9 in werking. 
7.2. SCM heeft het recht om goederen waaraan een tekortkoming is 
geconstateerd, onder zich te houden tot opdrachtnemer instructies 
heeft doen toekomen, dan wel die goederen voor rekening van 
opdrachtnemer aan deze te retourneren. Zie verder art. 9.2. 
8. Betaling 

 Een faktuur moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in art.35 van de 
Wet Omzetbelasting 1968. De faktuur moet gericht zijn aan de juiste 
opdrachtgever (Service Centre Maastricht BV) en indien verstrekt 
moet het  inkoopnummer, contractnummer en/of ordernummer 
vermeld zijn. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te 

verhogen met een zogenaamde krediet beperking toeslag of met 
enige andere toeslagen dan orderkosten, administratiekosten ed. 
SCM zal een correcte factuur na ontvangst van de goederen en 
eventueel vereiste certificaten van goedkeuren op de 
overeengekomen termijn, lopende vanaf de ontvangst van de factuur 
betalen, tenzij SCM voor de vervaldag aan de geleverde goederen 
een tekortkoming heeft geconstateerd. Betaling houdt geen 
goedkeuring in van de geleverde goederen resp.,. van de wijze van 
uitvoering van de overeenkomst en ontslaat opdrachtnemer niet van 
enig garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de 
overeenkomst of wet. SCM behoudt zich het recht voor vorderingen 
op opdrachtnemer uit welke hoofde ook al dan niet opeisbaar of 
onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen SCM 
aan opdrachtnemer zijn verschuldigd of te vorderen te hebben. 
9.  Rechten van SCM  

 9.1. Indien opdrachtnemer niet voor verstrijken van overeengekomen 
tijdstip en/of niet de overeengekomen hoeveelheid en/of niet 
anderszins niet aan een of meer de voor hem uit de overeenkomst en 
daarmee verband houdende overeenkomsten, voortvloeiende 
verplichtingen heeft voldaan, voldoet of kan voldoen, alsmede in 
geval van faillissement of surseance van betaling en van stillegging 
of liquidatie van opdrachtnemer, wordt hij geacht van rechtsweg in 
verzuim te zijn en heeft SCM het recht: 
a. opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een 
door SCM te bepalen termijn aan haar            verplichtingen te 
voldoen. 
b. de ontdekte tekortkoming te laten herstellen ofwel door 
opdrachtnemer, ofwel door een andere partij  op kosten van 
opdrachtgever.  
c. voor iedere kalenderdag waarmee de levertijd wordt overschreden 
een vermindering van 0.2% van de contractwaarde per dag toe te 
passen op de in de overeenkomst bepaalde prijs, zonder dat 
opdrachtnemer hierdoor ontslagen is van zijn verplichting te 
presteren en zonder dat SCM verplicht is schade te stellen of aan te 
tonen. 
d. vergoeding te verkrijgen van alle kosten, zowel directe als indirecte 
welke door de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst door 
opdrachtnemer zijn ontstaan. 
e. de overeenkomst naar keuze of geheel of gedeeltelijk eenzijdig te 
ontbinden, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, waarbij 
reeds ontvangen goederen voor rekeningen en risico van 
opdrachtnemer geretourneerd worden. 
Alle vorderingen die wij in deze gevallen op de opdrachtnemer 
mochten hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar 
zijn. Voor bovenstaande rechten is geen nadere ingebrekestelling of 
rechterlijk tussenkomst nodig. De rechten kunnen elkaar opvolgen en 
kunnen met elkaar gecombineerd worden. Deze rechten hebben 
geen gevolgen voor verdere rechten van SCM op opdrachtnemer. 
9.2. Indien om welke reden dan ook besloten wordt dat goederen 
retour moeten naar de opdrachtnemer, stelt SCM de opdrachtnemer 
hiervan schriftelijk op de hoogte van met opgave van reden. Het 
risico van die goederen berust bij de opdrachtnemer met ingang van 
het tijdstip van ontvangst van de mededeling betreffende de 
tekortkoming. Opdrachtnemer is verplicht de retourvracht voor zulke 
goederen te regelen. Zijn de goederen naar de opdrachtnemer retour 
gestuurd, dan is deze verplicht, indien de goederen reeds door SCM 
zijn betaald ze binnen 10 werkdagen na retour name te crediteren 
aan SCM,  op straffe van een interest van 0.2% per overschreden 
werkdag over het betaalde bedrag. 
10. Niet toerekenbare tekortkoming 
10.1. Wanneer de tekortkoming, zoals bedoeld in art. 9.1. te wijten is 
aan omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van 
sluiten van de overeenkomst, die niet door schuld van 
opdrachtnemer zijn ontstaan, die zijn ontstaan voordat gepresenteerd 
moest worden en die niet voor risico van de opdrachtnemer komen, 
kan opdrachtnemer zich beroepen op een niet toerekenbare 
tekortkoming. In dit geval treedt art. 9 van deze voorwaarden in 
werking, m.u.v. par. 9.1b 9.1c en 9.1d. 

 10.2 Indien SCM wegens een niet toerekenbare tekortkoming niet 
kan voldoen aan haar afnameverplichting volgend uit de onderhavige 
overeenkomst, is de opdrachtnemer verplicht levering uit te stellen tot 
een nader door SCM te bepalen tijdstip, zonder dat SCM hiervoor tot 
enige vergoeding kan worden gehouden door opdrachtnemer. 
11. Aansprakelijkheid 

 Het risico en de gevolgen van letsel of dood van personen en 
beschadiging of verlies van zaken te werk gesteld, resp. gebezigd op 
of buiten terreinen van SCM door de opdrachtnemer of door deze 
ingeschakelde derden, blijft geheel voor rekening van de 
opdrachtnemer en deze vrijwaart SCM tegen aanspraken ter zake. 
De opdrachtnemer is gehouden de door SCM als gevolg van haar 
activiteiten en/of door haar ingeschakelde derden gelden schade te 
vergoeden, voor zover SCM hieraan niet (mede)schuldig is. 
12. Hulpmiddelen 
12.1. De door SCM aan opdrachtnemer betaalde of ter beschikking 
gestelde matrijzen, stempels, modellen, mallen, kalibers, tekeningen, 
materialen, gereedschappen, halffabrikaten, en/of anderen 
hulpmiddelen, welke specifiek voor de uitvoering van de 
overeenkomst aangeschaft of vervaardigd zijn, blijven onder alle 
omstandigheden eigendom van SCM. Wij houden ons het recht voor 
deze te allen tijde, ongeacht of ze reeds door de opdrachtnemer zijn 
ver- of bewerkt, tegen vergoeding van de eventueel verschuldigde 
kosten, terug te nemen. 
12.2. De opdrachtnemer houdt de in art. 12.1 genoemde zaken in 
bruikleen voor SCM onder zich. De opdrachtnemer dient deze zaken 
duidelijk als eigendom van SCM te kenmerken en derden die daarop 
verhaal willen zoeken of beslag willen leggen, op het eigendomsrecht 
van SCM te attenderen. De opdrachtnemer zal SCM onverwijld van 
zodanige eventualiteit op de hoogte te stellen. In al deze gevallen is 
SCM gerechtigd om al haar zaken direct op kosten van de 
opdrachtnemer terug te halen, waarbij deze hiertoe dan haar 
volledige medewerking zal verlenen. Verder wordt uitdrukkelijk 
bepaald dat opdrachtnemer nimmer enig recht van terughouding om 
welke reden dan ook op de zaken zal uitoefenen. Ook zal de 

opdrachtnemer deze zaken niet gebruiken, dan wel toelaten dat zij 
door of ten behoeve van derden worden gebruikt, voor enig ander 
doel dan uitvoering van onze overeenkomst. 
13. Garantie 
13.1. Gedurende de in de overeenkomst genoemde garantieperiode, 
welke aanvangt op het tijdstip van de overname, wordt de goede 
werking van alle  onderdelen gemonteerd en/of geleverd, door de 
opdrachtnemer gegarandeerd. Hiervan zijn uitgesloten de door SCM 
aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen en 
apparaten. 
13.2. De opdrachtnemer dient gedurende de garantieperiode alle 
ontstane gebreken, door het gebruikt van ondeugdelijk materiaal, 
door verkeerde montage, door ondeugdelijk ontwerp of door enig 
andere fout in aanleg, bewerking en/of constructie van het geleverde, 
zonder kosten voor SCM te vervangen of te repareren, terstond na 
melding door SCM aan de opdrachtnemer. 
13.3. De ingevolge dit artikel vervangen, vernieuwde of gerepareerde 
onderdelen worden gegarandeerd onder dezelfde bepalingen en 
voorwaarden als het oorspronkelijk werk en voor een nieuwe periode, 
gelijk  aan de in de overeenkomst genoemde garantieperiode. Voor 
de overige onderdelen van het werk zal de garantieperiode verlengd 
worden voor een duur gelijk aan de tijd gedurende welke het werk 
buiten werking bleef, tengevolge van een gebrek, vallend onder dit 
artikel. Vervangen, gebrekkige onderdelen worden ter beschikking 
van de opdrachtnemer gesteld. 
13.4. Wij behouden ons ter verzekering van de continuïteit van het 
bedrijf, vooruitlopend op definitieve herstelling door de 
opdrachtnemer, zonder dat hierdoor het recht op garantie vervalt. De 
kosten van deze noodreparatie dienen door de opdrachtnemer aan 
SCM te worden vergoed. 
13.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; wordt de 
reparatie uitgevoerd op de plaats van opstelling. Indien anders is 
overeengekomen zullen wij ieder onderdeel dat een gebrek vertoont, 
vallende onder de bepalingen van dit artikel, ter reparatie of 
vervanging aan de opdrachtnemer opsturen. 
13.6. Voor rekening en risico van de opdrachtnemer is alle uit art. 
13.5 voortvloeiende vervoer van de gebrekkige onderdelen, alsmede 
van de gerepareerde of ter vervanging gezonden onderdelen. Voor 
reparaties die worden uitgevoerd op de plaats van opstelling, komen 
de reis- en verblijfskosten van het personeel van de opdrachtnemer 
en de kosten en het risico van de verzending der noodzakelijk 
materialen en uitrustingsstukken voor rekening van de 
opdrachtnemer. 
13.7. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft zijn verplichtingen 
krachtens dit artikel na te komen, of ondanks aanmaning daartoe niet 
met de nodige spoed handelt, hebben wij het recht tot de nodige 
reparaties over te gaan of deze door derden te laten uitvoeren voor 
rekening van de opdrachtnemer. 
13.8. De garantieverplichting van de opdrachtnemer strekt zich 
slechts uit tot gebreken, welke zicht vertonen onder de 
bedrijfsomstandigheden die in de overeenkomst zijn voorzien en bij 
gebreke daarvan onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een 
juiste wijze van gebruik. De opdrachtnemer zal dienen aan te tonen 
dat van niet voorzien c.q. andere dan normale 
bedrijfsomstandigheden en/of een niet juiste wijze van gebruik sprake 
is geweest. Zij strekt zich niet uit tot normale slijtage, voor zover de 
levensduur van de slijtende onderdelen niet is gegarandeerd. Indien 
de opdrachtnemer met betrekking tot de door hem te leveren 
goederen, aan SCM advies heeft gegeven, staat de opdrachtnemer 
in voor de juistheid van dit advies en vrijwaart hij SCM tegen daaruit, 
voor SCM voortvloeiende schadelijke gevolgen 
 14. Voorschriften 

 14.1. Het is de opdrachtnemer, behoudens schriftelijke toestemming 
van SCM niet toegestaan de opdracht geheel of gedeeltelijk aan 
derden over te dragen en/of uit te besteden. 

 14.2. De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen geen 
inbreuk maken op octrooirechten of andere rechten van intellectuele 
of industriële eigendom en vrijwaart SCM tegen aanspraken van 
derden ter zake. 

 14.3. Bij het ten vervoer aanbieden en vervoeren van gevaarlijk 
stoffen garandeert opdrachtnemer stipt te voldoen aan de 
desbetreffende wettelijke voorschiften, bepalingen van internationale 
conventies en internationale overeenkomsten van vervoerders, met 
name ten aanzien van milieuhygiëne en veiligheid. De 
opdrachtnemer kan zich ter bereiding van de voor hem uit dit artikel 
voortvloeiende verplichtend niet beroepen op eventueel door SCM 
verstrekte informatie over zodanig voorschriften, conventies en 
overeenkomsten. 

 14.4. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover 
derden ten aanzien van alle, van SCM ter uitvoering van de 
overeenkomst afkomstige informatie en ter kennis gekomen 
bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder 
inbegrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, 
tekeningen, schema’s en constructies. Al deze gegevens en 
informatie blijven eigendom van SCM en zullen, tezamen me alle 
kopieën daarvan op het eerst verzoek van SCM worden 
geretourneerd. 
15. Geschillen 

 Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De 
competente rechter in het arrondissement Maastricht is bij uitsluiting 
bevoegd tot het nemen van beslissingen inzake alle geschillen 
voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst. 


