
Algemene Inkoop Voorwaarden 
Noordgastransport BV.

Algemeen
In deze voorwaarden hebben de volgende termen deze betekenis:

• “Koper”: Noordgastransport BV.
• “Leverancier”: De partij die deze order heeft geaccepteerd.
• “deze Voorwaarden”: Deze Algemene Inkoop Voorwaarden.
• “Plaats van bestemming”: De plaats waar de goederen door de Leverancier moeten worden afgeleverd.
• “deze Order”: Deze inkooporder, inclusief de daaraan verbonden speciale voorwaarden.

Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze Order en zijn van toepassing voorzover er in  
deze Order geen toevoegingen en/of veranderingen zijn opgenomen. Algemene verkoopsvoorwaarden en/of  
enige andere voorwaarden of bepalingen van de Leverancier zijn slechts van toepassing indien en voorzover deze 
uitdrukkelijk door de Koper zijn geaccepteerd en dit de Leverancier is medegedeeld.

Prijzen
De in deze Order genoemde prijzen zijn vast en gebaseerd op levering franco op Plaats van Bestemming,  
inclusief verpakking.

Tijd van levering
Het in deze Order overeengekomen tijdstip van levering is bindend. Elke voorziene vertraging die het overeen- 
gekomen tijdstip van aflevering in gevaar zou kunnen brengen dient onmiddellijk aan de Koper te worden gemeld. 
Indien de Leverancier een vertraging kan verantwoorden door omstandigheden die buiten zijn macht liggen,  
zullen partijen onderhandelingen starten waarbij met beider belangen rekening zal worden gehouden. Indien de 
Leverancier niet op het overeengekomen tijdstip levert en hij deze vertraging niet naar genoegen van de Koper kan 
verantwoorden, raakt hij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dit geval heeft de Koper het recht de overeenkomst 
zonder rechtelijk vonnis te ontbinden, dit zonder aansprakelijk te zijn voor enige kosten en zonder andere juridische 
acties uit te sluiten.

Onvoorziene omstandigheden
Indien door omstandigheden die buiten de macht van de Koper liggen, voor of tijdens de uitvoering van deze  
Order, deze moet worden geannuleerd of uitgesteld, heeft de Koper het recht, om met inachtneming van een 
redelijke termijn en rekening houdend met de belangen van de Leverancier, deze Order te annuleren of uit te stellen 
zonder aansprakelijk te zijn voor door de Leverancier geleden schade.



Verzending
Op verzendberichten moeten nummer en datum van deze Order alsmede item-/tagnummer duidelijk worden 
vermeld. Op de verzenddatum zal de leverancier een kopie van het verzendadvies naar het adres van de Koper 
versturen. Indien de Koper geen ontvangstbevestiging van de Plaats van Bestemming heeft ontvangen, wordt 
de lading, tenzij de Leverancier een door de opziener van de Koper op de Plaats van Bestemming ondertekend 
verzendbericht kan tonen, als niet ontvangen beschouwd. Alle onder deze Order vallende goederen moeten duidelijk 
gemarkeerd zijn met het nummer van deze Order en het item-/tagnummer.

Levering
De leveringsvoorwaarden waaraan deze Order wordt gerefereerd zullen worden geïnterpreteerd volgens de 
“Incoterms 1990” zoals meest recentelijk gedefinieerd door de International Chamber of Commerce te Parijs. 
Een overschrijding of tekort van overeengekomen hoeveelheden, die boven de in de desbetreffende branche 
acceptabele marge ligt, vereist de goedkeuring van de Koper. Eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het 
moment dat de goederen op de Plaats van Bestemming aankomen.

Garantie
Leverancier garandeert dat de geleverde goederen geen verborgen gebreken bezitten, verder zullen de geleverde 
goederen strikt voldoen aan de in deze Order vastgelegde specificaties, voorwaarden en condities. Elke afwijking 
hiervan vereist de goedkeuring van de Koper.

Inspectie
Om de Koper de mogelijkheid te geven zich te vergewissen van de kwaliteit van de goederen, of delen hiervan, 
alsmede de voortgang van de fabricage te controleren, zal de Leverancier de Koper vrije toegang verschaffen tot de 
voor de productie van bestelde goederen relevante locaties. De Koper is bevoegd bovengenoemde inspecties door 
derden te laten uitvoeren. Goedkeuring van bovengenoemde goederen tijdens de inspectie ontheft de Leverancier 
geenszins van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van de goederen.

Betaling
Betaling door de Koper zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en bewijs van  
levering, dit met inbegrip van het bewijs van ontvangst van elk onderdeel van deze Order zoals certificaten, 
leveranciersrapporten, ect.

Schending van octrooien
De Leverancier zal de Koper volledig vrijwaren van kosten, schadevergoeding en rente als gevolg van enige 
schending door de Leverancier van octrooirechten en/of industriële eigendomsrechten en/of auteursrechten 
van derden.

Arbitrage
Op deze Order is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar 
aanleiding van deze Order zullen in eerste en enige instantie beslecht worden overeenkomstig het reglement 
van het Nederlands Arbitrage Instituut. De procedure zal plaatsvinden in Den Haag, Nederland.
Kamer van Koophandelnummer: 27083890


