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Algemene voorwaarden
van de Alec International te Leende (Nederland), zoals vastgesteld per 11-05-2009 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven (Nederland) onder nummer 17250073.

SECTIE l ALGEMEEN

vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan voor:
1.
Alec Intl: de rechtspersoon Alec International, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te
Eindhoven (Nederland) onder nummer 17250073;
2.
Koper: iedere rechtspersoon met wie Alec Intl als leverancier optreedt, aldus een verkoopovereenkomst
aangaat of onderhandelt over de totstandkoming van een verkoopovereenkomst;
3.
Verkoper: iedere rechtspersoon met wie Alec Intl als afnemer optreedt, aldus een inkoopovereenkomst
aangaat of onderhandelt over de totstandkoming van een inkoopovereenkomst;
4.
Wederpartij: koper dan wel verkoper;
5.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Alec Intl en wederpartij betreffende de levering
van producten.
6.
Product(en): alle zaken, goederen en diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle
in dat verband door leverancier te verrichten werkzaamheden.
7.
Levering: het één of meer producten in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van koper en/of
Alec Intl als afnemer, en de eventuele installatie/montage van deze producten.
8.
Partijen: Alec Intl en koper dan wel verkoper
9.
Incoterm: internationale afspraken over internationaal transport van goederen (producten) opgesteld en
gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
10. Schriftelijk: berichtgeving bij voorkeur per E-mail (of fax).
11. Voorwaarden: Algemene voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alec Intl en
wederpartij. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Alec Intl voor de
uitvoering waarvan derden betrokken worden.
2. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en hebben slechts
betrekking op de betreffende overeenkomst.
3. Indien Alec Intl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alec Intl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
4. Door het plaatsen van een order en/of het accepteren van een order erkent de wederpartij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.
5. Verwijzingen van wederpartij naar eigen voorwaarden en/of andere voorwaarden in verkoop en/of inkoop
order(bevestiging) worden door ons niet aanvaard, tevens wordt de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
6. Het de wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Alec Intl gesloten overeenkomsten
over te dragen aan derden, waaronder begrepen met wederpartij gelieerde vennootschappen.
7. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Alec Intl en zijn directie.
8. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Alec Intl, binden
Alec Intl alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde
bestuurders van Alec Intl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn overeengekomen op kantoor van Alec Intl.
10. De geldende Incoterm is in alle gevallen de meest recente versie.
11. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De
partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
12. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.
13. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
14. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
15. Deze voorwaarden verschijnen in diverse vertalingen. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze
versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.
Artikel 3 Opschorting, ontbinding & tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Alec Intl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Alec Intl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen (voor de
voldoening) van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Alec Intl kan worden gevergd
dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Alec Intl
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
e. de zeggenschap over de onderneming van wederpartij is overgegaan op een derde.
2. Voorts is Alec Intl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Alec Intl kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alec Intl op de wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien Alec Intl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
4. Indien Alec Intl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Alec Intl gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alec Intl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alec Intl, zal Alec Intl in overleg met de wederpartij
zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Alec Intl extra kosten met
zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Alec Intl anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen dertig (30) kalenderdagen is opgeheven - ten laste van de
wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alec Intl vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alec Intl op de wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Elke annulering van de bestelling door de wederpartij dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits
onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten,
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Artikel 4 Geheimhouding/informatie
1. Partijen zullen alle gegevens en/of informatie, die hij in het kader van de overeenkomst verkrijgt, geheim
houden, slechts gebruiken voor uitvoering van de overeenkomst, en niet aan derden bekendmaken. Partijen
zullen ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich
houden aan de geheimhoudingsplicht.
2. Ingeval van overtreding van geheimhoudingsplicht heeft benadeelde partij het recht een boete te vorderen
van vijfduizend (5.000) Euro per gebeurtenis, welke boete niet in mindering strekt op de
schadevergoedingsverplichting. Het staat benadeelde partij vrij om na de boete nakoming van de
overeenkomst te vorderen.
Artikel 5 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alec Intl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij
de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals
het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Alec Intl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Alec Intl het recht het geschil voor te leggen aan
de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 6 Vindplaats & wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven (Nederland) onder
nummer 17250073.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie en/of de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Alec Intl.
3. Kopieën van onze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij ons op kantoor en kopieën daarvan zullen op
uw eerste verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd. Voorts kunnen onze algemene voorwaarden
kosteloos worden gedownload van onze website: www.alec-intl.com.

SECTIE ll VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 7 Offertes & aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Alec Intl zijn vrijblijvend.
2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in
de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Alec Intl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Alle onze opgaven van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn
met zorg gedaan, maar wij kunnen er evenwel niet voor instaan dat zich er ter zake géén afwijkingen zullen
voordoen. Indien Alec Intl aan de koper documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt,
dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden,
behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. Afwijkingen in het
gewicht zijn mogelijk en worden door de koper geaccepteerd.
6. Het te leveren product beantwoordt aan de overeenkomst indien zij overeenstemt met de specificaties die
Alec Intl met de koper overeenkomt. Indien geen specificaties zijn overeengekomen dient het te leveren
product te voldoen aan de normen die in de handel ten aanzien van de betreffende product gebruikelijk zijn;
daarvan is in ieder geval sprake indien het product voldoet aan de in het land van productie geldende
wettelijke kwaliteitseisen, op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Alec Intl heeft het
recht om een product met een andere herkomst te leveren indien deze kwalitatief gelijk of beter is dan de
overeengekomen kwaliteit.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alec Intl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
8. Wanneer koper aantoont dat de afgeleverde producten overigens zondanig afwijken van de opgaven van
Alec Intl of van de monsters dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan verplicht worden, heeft
koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in
redelijkheid noodzakelijk is, en niet nadat koper Alec Intl in gebreke heeft gesteld en Alec Intl een termijn van
ten minste veertien (14) kalenderdagen heeft gegund om alsnog de reden van (partiële) ontbinding weg te
nemen.
Artikel 8 Totstandkoming overeenkomst
1. De (aspirant) koper plaatst orders schriftelijk en draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in
het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt. De order geldt als aanbod, deze is door Alec Intl aanvaard,
zodra het door Alec Intl schriftelijk is bevestigd, dan wel Alec Intl op andere voor de koper kenbare wijze aan
de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.
2. Aantallen worden door Alec Intl afgerond naar volle verpakkingseenheden en naar meest optimale belading
van transportmiddel.
3. Indien de koper niet binnen uiterlijk vierentwintig (24) uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging
schriftelijk aan Alec Intl laat weten dat hij de order en/of deze voorwaarden niet accepteert, worden de order
en deze voorwaarden beschouwd te zijn geaccepteerd.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Alec Intl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alec Intl anders aangeeft.
5. Alec Intl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen orders te weigeren. Een dergelijke
weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
6. Alec Intl is gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment dat een
overeenkomst tot stand komt, gerechtigd een overeenkomst te annuleren zonder dat wij gehouden zijn tot
vergoeding van enige schade.
Artikel 9 Levering
1. Indien Alec Intl gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan Alec Intl ter beschikking
heeft gesteld.
2. Alec Intl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De overeenkomst tussen Alec Intl en de koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
de overeenkomst anders voortvloeit.
4. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan
nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Bij overschrijding van een
termijn dient de koper Alec Intl schriftelijk in gebreke te stellen. Alec Intl dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
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5.

Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip,volgens de geldende
Incoterm FCA (Free Carrier). De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem
ter beschikking worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Alec Intl gerechtigd de producten op te
slaan voor rekening en risico van de koper. Alec Intl heeft in dat geval tevens het recht om aan de koper te
factureren.
6. Indien transport van de producten door ons wordt verzorgd, geschiedt dit voor rekening en risico koper. Wij
zijn gerechtigd de producten te verzekeren en transport van verzekeringskosten aan de koper in rekening te
brengen. Bij transport door koper is deze gehouden de richtlijnen welke gelden voor vervoer van verse,
bevroren en diepvriesproducten in acht te nemen. Wij zijn gerechtigd om de verzendingsmaatregelen van de
koper af te wijzen indien die maatregelen naar ons oordeel niet toereikend zijn.
7. Als datum van levering geldt het tijdstip waarop wij de producten in de macht van de koper hebben gebracht,
dan wel de datum waarop wij aan de koper mededeling hebben gedaan dat de producten op een
aangegeven plaats ter beschikking zijn gesteld.
8. Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstijd zoals hiervoor aangegeven door de koper niet
zijn afgenomen zullen wij de koper schriftelijk in gebreke stellen en als deze na nog een redelijke termijn met
de inontvangstneming in verzuim is, is Alec Intl gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten.
De opbrengst van de verkoop van de betreffende producten zal dan in plaats treden van die producten,
waarbij Alec Intl het recht voorbehoud geleden schade en gemaakte kosten ten gevolge van verzuim van de
koper met de opbrengst van de verkoop te verrekenen.
9. Alec Intl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alec Intl de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Alec Intl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Alec Intl gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Alec Intl bevoegde
persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet
of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Alec Intl op en is
voor de koper evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Alec Intl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te
leveren producten.
12. Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alec
Intl gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde
van Alec Intl daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 10 Overmacht
1. Alec Intl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alec Intl
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alec Intl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen en/of ziekte in het bedrijf van Alec Intl of van derden, wanprestatie en/of overmacht en/of
onrechtmatig handelen aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de
overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige
omstandigheden daaronder begrepen. Alec Intl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alec Intl zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Alec Intl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Voor zover Alec Intl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alec Intl gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Door-/wederverkoop
1. De koper is gerechtigd om de door ons geleverde producten weder te verkopen.
2. De koper mag onze producten zelf niet uitvoeren zonder ons akkoord, zonder onze etiketten en de nodige
certificaten, en zonder er zich van te vergewissen dat de producten conform zijn aan de wetten van dat land,
en dat er geen akkoord of exclusiviteitcontract bestaat met een derde.
3. Onverminderd de overige rechten van ons ter zake, mogen wij in ieder geval verdere leveranties ook ter
zake van reeds geaccepteerde orders, weigeren indien koper het bij dit artikel bepaalde overtreedt, en zo
lang niet tot ons genoegen zekerheid is gesteld voor de behoorlijke verdere nakoming van het bij dit artikel
bepaalde.
Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Alec Intl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving.
2. Alec Intl niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten.
3. Koper is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Alec Intl te gebruiken, echter uitsluitend in verband
met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Alec Intl.
4. Alec Intl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter
kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 13 Overige verplichtingen & verantwoordelijkheden van koper
1. Koper zal aan ons alle voor de uitvoering van onze werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter
beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
2. Koper zal op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk
verwijderen of onzichtbaar maken.
3. Koper zal zich ervan onthouden, zowel rechtstreeks als door interventie van derden, van het betrekken van
offertes en aanbiedingen aan de door bemiddeling van Alec Intl bij hem bekend geworden (potentiële)
verkoper(s). Indien koper wordt benaderd door een (potentiële) verkoper verplicht hij zich deze naar Alec Intl
te verwijzen. Dit blijft van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging van laatste
overeenkomst. In geval van overtreding van de in dit lid genoemde bepalingen zal de koper een boete
verschuldigd zijn van vijfduizend (5.000) Euro per overtreding, vermeerderd met tweeënhalfduizend (2.500)
Euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding
te vorderen. Voor de verkoper(s) in dit lid bedoeld geldt in omgekeerde richting hetzelfde.
Artikel 14 Prijzen
1. De prijzen gelden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende
Incoterm FCA (Free Carrier). De door ons op de oorspronkelijke verpakking aangegeven netto gewichten en
hoeveelheden zijn voor berekening van de prijs beslissend.
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Prijzen zijn in eurovaluta en exclusief B.T.W.
Indien Alec Intl met de koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Alec Intl niettemin te allen tijde gerechtigd
tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge
de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen en sociale
lasten, vrachtprijzen, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van onze producten
mede bepalen.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan tien
(10) procent en plaatsvindt binnen dertig (30) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de koper gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Alec Intl
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Alec Intl rustende verplichting
ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan dertig (30) kalenderdagen na de koop
zal plaatsvinden.

Artikel 15 Facturering, betaling & incassokosten
1. Betaling dient plaats te vinden binnen de termijnen die Alec Intl en de koper in het bijzonder overeenkomen,
en die door Alec Intl op de opdrachtbevestiging worden vermeld. Indien een zodanige overeenkomst niet
wordt gesloten dient betaling in zijn geheel plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na
factuurdatum zonder aftrek van enige korting of beroep op schuldvergelijking.
2. Alec Intl is gerechtigd vooruitbetaling en zekerheid te verlangen, op alsdan door hem te stellen voorwaarden,
alvorens tot levering over te gaan.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper die geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Tenzij anders wordt overeengekomen kan koper nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren.
Verrekening van retourzending en/of reclame kan slechts plaatsvinden na ontvangst van de desbetreffende
creditnota. Indien Alec Intl aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Alec Intl
verschuldigd is en van hetgeen Alec Intl aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een
verrekeningsverklaring.
5. Alec Intl heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
6. Facturen zijn enkel betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en per elektronische overboeking op een
door Alec Intl aangegeven bankrekening met behulp van SWIFT en IBAN.
7. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en
wordt hij vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van zeven (7)
procent boven de door de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerde herfinancieringrente over het
eindbedrag van de factuur. Telkens na afloop van één (1) jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Op onze bank-/giroafschriften aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
8. Reclames betreffende de berekende prijzen dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum
schriftelijk te worden voldaan, bij gebreke waarvan de gefactureerde bedragen voor juist worden gehouden.
9. Zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, wordt de koper van rechtswege geacht in
verzuim te zijn indien hij niet, niet tijdig of slechts ten dele aan zijn betalingsverplichting voldoet of enige
bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of slechts ten dele nakomt of surseance van betaling
aanvraagt en voorts in het geval op diens producten beslag wordt gelegd of hij in staat van faillissement
wordt verklaard. Ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken over betaling wordt alsdan het door de koper
verschuldigde terstond opeisbaar, zulks onverminderd ons recht elke overeenkomst met de koper op te
schorten dan wel elke overeenkomst met de koper zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk
als ontbonden te beschouwen, dit zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de koper.
10. Alle kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten welke op inning van een niet (tijdige) betaalde
vordering vallen, zijn voor rekening van de koper. Partijen komen met de betrekking tot de
buitengerechtelijke incassokosten overeen dat deze zullen belopen vijftien (15) procent van het totaal van
het verschuldigde bedrag, verhoogd met contractuele rente, zulks met een minimum van vijfhonderd (500)
Euro. Indien Alec Intl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
11. Alec Intl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Alec Intl kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Alec Intl in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven volledig eigendom van Alec
Intl totdat door de koper aan Alec Intl is voldaan al hetgeen koper, terzake van welke transactie dan ook of
terzake van welke feit dan ook, aan Alec Intl verschuldigd is aan hoofdsom, eventueel verhoogd met rente,
buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.
2. De koper is niet verschuldigd Alec Intl in eigendom toebehorende producten te vervreemden of te bezwaren
of deze onder welke titel dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Indien de koper in strijd met dit
verbod producten vervreemdt, bezwaart en/of aan derden ter beschikking stelt, verpandt hij nu reeds voor
als dan al zijn uit de overeenkomst met de derde voortvloeiende rechten. De koper zal op eerste verzoek
van de verkoper iedere medewerking verlenen om aan de formaliteiten van het te vestigen pandrecht te
voldoen. De koper verleent Alec Intl de bevoegdheid om deze verpanding aan een derde te betekenen, de
vordering op de derde te innen, daarvoor aan de derde kwijting te verlenen en zo nodig tot het nemen van
rechtmaatregelen tegen de derde over te gaan, alles op kosten van de koper ten deze.
3. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Alec Intl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Alec Intl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er
jegens Alec Intl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Alec Intl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Alec Intl en door Alec Intl aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Alec Intl zich bevinden en die producten
terug te nemen. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Alec Intl veilig te stellen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Alec Intl daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien Alec Intl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
2. Alec Intl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Alec Intl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alec
Intl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze voorwaarden.
3. Indien Alec Intl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alec Intl
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order (exclusief omzetbelasting), althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Alec Intl is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Alec Intl is nimmer aansprakelijk voor, zulks ongeacht de aard en de oorzaak:
a. schade ontstaan doordat Alec Intl is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens;
b. schade veroorzaakt door derden aan of in verband met door ons geleverde producten;
c. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
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De koper vrijwaart Alec Intl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Alec Intl toerekenbaar is.
Indien Alec Intl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Alec
Intl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alec Intl,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alec
Intl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
Iedere vorderingen en verweren jegens Alec Intl en de door Alec Intl bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden vervallen, indien Alec Intl niet binnen één (1) jaar na het ontvangen van de op die
vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 18 Risico & eigendomsovergang
1. De eigendom van de producten gaat pas dan over op koper nadat aan alle voorwaarden is voldaan.
2. Het risico van de producten gaan van Alec Intl over op koper op het moment van de feitelijke levering op de
op de overeengekomen plaats van overhandiging.
Artikel 19 Garantie
1. De door Alec Intl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland
zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Alec Intl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
producten of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van dertig (30) kalenderdagen na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Alec Intl verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders
wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Alec
Intl, de koper of derden aan de product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Alec Intl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
Artikel 20 Onderzoek & reclame
1. De koper is verplicht de ontvangst van product te bevestigen onder opgave van dag en uur.
2. De koper is gehouden het geleverde product onmiddellijk te (doen) onderzoeken op de overeengekomen
plaats van overhandiging. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) uur na levering schriftelijk aan Alec Intl te worden
gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, doch in ieder geval
uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst, schriftelijk aan Alec Intl te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Alec Intl in staat is
adequaat te reageren.
4. Steeds geldt dat op de koper de bewijslast rust dat de gebreken, ter zake waarvan hij klaagt, reeds op het
moment van de overgang van het risico aanwezig waren.
5. Na het ontdekken van enig gebrek is de koper verplicht om de bewerking, verwerking, of enig ander gebruik
van de betreffende producten onverwijld te staken.
6. De koper dient Alec Intl in de gelegenheid te stellen op ieder door haar gewenst tijdstip, de producten, ten
aanzien waarvan wordt geklaagd, keurt of laat keuren. Alec Intl heeft ook het recht om, in het geval een
klacht wordt geuit, te verlangen dat de koper onverwijld een keuringsrapport door een onafhankelijke
deskundige laat opmaken en, verder, dat de koper het gekochte onverwijld aan haar op kosten van ongelijk
retourneert, in welk geval de koper een representatief monster mag achterhouden.
7. Koper heeft géén recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Alec Intl géén controle op
reclame kan plaatsvinden.
8. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigen bestelde producten.
9. Gebreken die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Alec Intl niet in behandeling te
nemen, leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming, en dan komt de koper geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien Alec Intl dergelijke klachten toch in behandeling neemt
dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder
aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
10. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Alec Intl de
gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze
van Alec Intl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan
de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om het vervangen product aan Alec Intl te
retourneren en de eigendom daarover aan Alec Intl te verschaffen, tenzij Alec Intl anders aangeeft.
11. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Alec Intl daarmee heeft ingestemd. Tenzij
anders overeengekomen zijn de kosten van retourneren en risico voor koper.
12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alec Intl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
koper.
13. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt indien het
gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt. Tenzij anders overeengekomen kan gewichtsverlies
door de koper slechts worden aangetoond door een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging bij of direct
in aansluiting op de aflevering op een deugdelijke, openbare en gekalibreerde weegbrug heeft
plaatsgevonden.
14. Koper kan géén aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Alec
Intl zolang koper enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichtingen jegens ons niet is nagekomen.
15. Bij niet inachtneming van de hiervoor omschreven verplichtingen is Alec Intl niet meer aansprakelijk voor
gebreken.
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aanvaard, zodra het door verkoper schriftelijk is bevestigd, dan wel verkoper op andere voor de Alec Intl
kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.
Indien de verkoper niet binnen uiterlijk vierentwintig (24) uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging
schriftelijk aan Alec Intl laat weten dat hij de order en/of deze voorwaarden niet accepteert, worden de order
en deze voorwaarden beschouwd te zijn geaccepteerd.

Artikel 23 Levering
1. Indien Alec Intl gegevens behoeft van de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de verkoper deze juist en volledig aan Alec Intl ter beschikking
heeft gesteld.
2. Verkoper levert enkel product van eigen fabricatie.
3. De overeenkomst tussen Alec Intl en de verkoper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip,volgens de geldende
Incoterm CIP (Cost Insurance Paid). Alec Intl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
5. De verkoper dient de producten op eigen kosten deugdelijk te verpakken, zodat zij hun bestemming in goede
staat bereiken, met inachtneming van de door de nationale overheid gestelde eisen en eventuele
pakinstructies van Alec Intl. De producten dienen voorts te worden verpakt en gemerkt in overeenstemming
met de voorschriften van het land van bestemming.
6. De verkoper is dient de producten op eigen kosten te verzekeren tegen verlies en bederf en deze is
gehouden de richtlijnen welke gelden voor vervoer van verse, bevroren en diepvrieswaren in acht te nemen.
7. Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende gezondheidscertificaten, factuur,
inspectierapporten en andere documenten die noodzakelijk zijn voor het importeren van de gekochte
producten in het land van bestemming. Deze documenten dienen onverwijld per koerier aan Alec Intl te
worden gezonden. Tevens dienen kopieën van deze documenten voorafgaand aan de levering per E-mail of
fax aan Alec Intl te worden verstuurd. Alec Intl is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder
begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
8. Overeengekomen leveringstermijnen c.q. levertijden zijn steeds fataal. Alec Intl heeft het recht voortijdige
dan wel te late aflevering te weigeren. In het geval de leverancier de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel
niet behoorlijk nakomt raakt hij door dit enkele gebeuren in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling van de
zijde van Alec Intl noodzakelijk is.
9. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de leverancier gehouden de betreffende inkoopafdeling van
Alec Intl onverwijld schriftelijk te informeren over een (mogelijke) vertraging in de uitvoering van de
overeenkomst, dit onder opgave van redenen.
10. Als datum van levering geldt het tijdstip waarop de producten in de macht van Alec Intl zijn gebracht, dan wel
de datum waarop verkoper aan Alec Intl mededeling heeft gedaan dat de producten op een aangegeven
plaats ter beschikking zijn gesteld.
11. Alec Intl heeft het recht om, indien de verkoper nog niet tot levering is overgegaan, de levering eenzijdig uit
te stellen en/of de plaats van bestemming te wijzigen en de verkoper daarvan op de hoogte te stellen. Alec
Intl is in dit kader verplicht om met de mogelijkheden van de verkoper rekening te houden en met haar in
overleg te treden. Alec Intl kan verlangen dat de verkoper in redelijkheid het nodige verricht ter conservering,
beveiliging en verzekering van de betreffende producten.
12. In het geval van niet, niet tijdige, dan wel niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst kan Alec Intl, naar
eigen keuze en onverminderd de haar verder op grond van deze voorwaarden toekomende rechten,
aanspraak maken op:
a. onverwijlde kosteloze vervanging;
b. onverwijld herstel;
c. vermindering van de koopprijs of restitutie daarvan. Eén schriftelijke verklaring van Alec Intl dat zij
vermindering (al dan niet tot de volledige koopprijs) wenst houdt een beroep op een, al dan niet
volledige, ontbinding in;
d. schadevergoeding, al dan niet in verband met een door haar verrichte dekkingskoop;
e. ontbinding van de overeenkomst.
Onder "onverwijld" wordt in deze alinea verstaan zeven (7) kalenderdagen tenzij Alec Intl met een langere termijn
akkoord gaat dan wel een door Alec Intl naar behoren aangeduid belang noodzaakt tot het in acht nemen
van een kortere termijn, en de verkoper daaraan redelijkerwijze kan voldoen.
13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de verkoper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf aan Alec Intl doen, zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
verkoper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 24 Overmacht
1. Indien de leverancier een beroep wenst te doen op overmacht, waaronder begrepen een terzake door hem
rechtsgeldig gemaakt voorbehoud, terzake van buiten zijn macht liggende omstandigheden, is hij verplicht
om aan Alec Intl de redenen van zijn beroep daarop, onverwijld mede te delen en, indien Alec Intl dat wenst,
het bestaan van die redenen onverwijld te bewijzen. Onder "onverwijld" wordt in deze alinea verstaan twee
(2) kalenderdagen.
2. De verkoper is verplicht om de in het vorige lid bedoelde mededeling vergezeld te laten gaan van een
mededeling van datgene waartoe hij naar redelijke verwachting op welk tijdstip in staat zal zijn.
3. Alec Intl zal na de ontvangst van de mededeling van de leverancier binnen redelijke termijn beslissen of, en
zo ja, welke prestatie zij van de verkoper verlangt, en de verkoper daarvan op de hoogte stellen. Een
schriftelijke en definitieve verklaring aan de verkoper van de prestatie die zij van de verkoper verlangt,
impliceert een ontbinding van de overeenkomst voor het overige. Alec Intl heeft ook het recht om te kiezen
voor een volledige ontbinding van de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de
verkoper. Alec Intl is niet verplicht om voorafgaande aan het verzenden van de ontbindingsverklaring, de
verkoper in gebreke te stellen.
4. Laat de verkoper schriftelijke kennisgeving uit lid 1 van dit artikel na, dan vervalt daarmee het recht zich op
overmacht te beroepen. In geval van te late melding van de overmacht, zijn wij bovendien gerechtigd naast
ontbinding van de overeenkomst aanvullende schadevergoeding te vorderen.
5. Onder overmacht van de verkoper wordt in geen geval verstaan de omstandigheid dat de verkoper een
prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig, of niet
behoorlijk geleverd krijgt.
Artikel 25 Door-/wederverkoop
1. Alec Intl is gerechtigd om de door verkoper geleverde producten weder te verkopen.
2. Alec Intl mag de producten zelf uitvoeren zonder akkoord van verkoper.

SECTIE lll INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 21 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vast tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt,
die tot prijsaanpassing kunnen leiden, en de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen worden
prijzen geacht in elk geval mede te omvatten alle eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten en rechten, zoals kosten voor administratie, transport tot de plaats van aflevering, de aflevering en
verzekering, invoerrechten en emballage.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Alec Intl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alec Intl anders aangeeft.
Artikel 22 Totstandkoming overeenkomst
1. Alec Intl plaatst orders schriftelijk en verkoper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in
het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt. De order geldt als aanbod, dit aanbod is door verkoper
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Artikel 26 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Verkoper staat ervoor in dat de producten geen inbreuk maken op rechten van intellectuele en industriële
eigendom van derden. Verkoper zal Alec Intl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd
op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en Alec Intl alle als gevolg daarvan geleden schade
vergoeden.
2. Rechten van intellectuele en industriële eigendom op specifiek door verkoper voor Alec Intl ontwikkelde
producten berusten bij Alec Intl, dan wel zullen aan Alec Intl op haar eerste verzoek worden overgedragen.
Indien verkoper zonder toestemming inbreuk maakt (of laat maken) op deze rechten, is hij een boete van
tweeënhalfduizend (2.500) Euro per dag dat hij in overtreding is, verschuldigd, welke boete niet in mindering
strekt op de schadevergoedingsverplichting van verkoper.
3. Verkoper is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Alec Intl te gebruiken, echter uitsluitend in
verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Alec Intl.
4. Alec Intl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de verkoper
ter kennis van derden wordt gebracht.
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Artikel 27 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van verkoper
1. Verkoper zal aan Alec Intl alle voor de uitvoering van onze werkzaamheden benodigde gegevens,
waaronder statistieknummer(s) van alle producten, steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de
juistheid en volledigheid daarvan.
2. Verkoper zal zich ervan onthouden, zowel rechtstreeks als door interventie van derden, van het verstrekken
van offertes en aanbiedingen aan de door bemiddeling van Alec Intl bij hem bekend geworden (potentiële)
koper(s). Indien verkoper wordt benaderd door een (potentiële) koper verplicht hij zich deze naar Alec Intl te
verwijzen. Dit blijft van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging van laatste
overeenkomst tussen verkoper en Alec Intl. In geval van overtreding van de in dit lid genoemde bepalingen
zal de verkoper een boete verschuldigd zijn van vijfduizend (5.000) Euro per overtreding, vermeerderd met
tweeënhalfduizend (2.500) Euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om
volledige schadevergoeding te vorderen. Voor de koper(s) in dit lid bedoeld geldt in omgekeerde richting
hetzelfde.
Artikel 28 Prijzen
1. De prijzen gelden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip,volgens de geldende
Incoterm CIP (Cost Insurance Paid).
2. Prijzen zijn in eurovaluta en exclusief B.T.W.
3. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen
leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan tien
(10) procent en plaatsvindt binnen dertig (30) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend Alec Intl gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij verkoper
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op verkoper rustende verplichting
ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan dertig (30) kalenderdagen na de koop
zal plaatsvinden.
Artikel 29 Facturering en betaling
1. Verkoper zal het verschuldigde bedrag voor de door Alec Intl afgenomen producten en/of diensten niet
eerder factureren dan op de datum van aflevering van die producten en/of verrichting van die diensten.
2. Elke factuur dient te voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen. Op elke factuur zal tevens het volgende
zijn vermeld, indien van toepassing en voor zover niet wettelijk vereist: inkoopordernummer, het
(aflever)adres, de (aflever)datum, valuta, de prijs per eenheid, het BTW percentage en bedrag, BTWidentificatienummers van beide partijen, het in rekening gebrachte totaalbedrag en betaalgegevens
waaronder SWIFT en IBAN code.
3. Alec Intl zal de factuur weigeren, indien niet is voldaan aan de in dit artikel genoemde vereisten.
4. Indien vooruitbetalingen zijn afgesproken, moet verkoper voor de opeisbaarheid van elke vooruitbetaling een
aparte factuur uitreiken.
5. De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen dertig (30) kalenderdagen na aflevering
van product en ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten.
6. Voor de periode dat verkoper in gebreke is bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Alec Intl het recht
betaling ter zake geheel of gedeeltelijk op te schorten.
7. Alec Intl heeft het recht om bij elke betaling het door haar aan verkoper verschuldigde bedrag te verrekenen
met alle op dat moment openstaande vorderingen van Alec Intl op verkoper. Het is verkoper niet toegestaan
enige schuld aan Alec Intl te verrekenen met enige vordering van verkoper op Alec Intl.
8. Betaling van geleverd product door Alec Intl laat onverlet haar recht om de verkoper ter zake een
tekortkoming en/of onrechtmatig handelen, aan te spreken.
9. Alle vorderingsrechten van verkoper jegens Alec Intl vervallen na het verstrijken van één (1) jaar, te rekenen
vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel verkoper met de
vordering bekend is geworden.
Artikel 30 Aansprakelijkheid
1. De verkoper is jegens Alec Intl aansprakelijk voor alle (verdere) schade, hoe ook genaamd en van welke
aard ook (waaronder gevolgschade en kosten), die Alec Intl lijdt ten gevolge van het niet, niet behoorlijk
en/of niet tijdig nakomen van de overeenkomst door de verkoper.
2. De verkoper vrijwaart Alec Intl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Alec Intl toerekenbaar is.
3. Indien Alec Intl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de verkoper gehouden Alec
Intl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de verkoper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alec Intl,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alec
Intl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de verkoper.
4. Alec Intl is nimmer aansprakelijk voor, zulks ongeacht de aard en de oorzaak:
a. schade ontstaan doordat Alec Intl is uitgegaan van door of namens de verkoper verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens;
b. schade veroorzaakt door derden aan of in verband met de door verkoper geleverde producten;
c. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
5. Alec Intl heeft het recht van verkoper te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s.
Verkoper heeft op eerste verzoek van Alec Intl de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
Artikel 31 Risico & eigendomsovergang
1. De eigendom van de producten gaat over op Alec Intl nadat deze zijn geleverd en indien van toepassing
gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.
2. In geval Alec Intl aan verkoper materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven
deze eigendom van Alec Intl. de verkoper zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke
toebehoren aan hemzelf of aan derden. Verkoper zal ze merken als eigendom van Alec Intl.
3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Alec Intl zijn verwerkt in
producten van verkoper, is sprake van een nieuw product waarvan de eigendom aan Alec Intl toebehoort. Dit
geldt onverminderd lid 4 van dit artikel.
4. Het risico van de producten gaat van verkoper over op Alec Intl op het moment dat de levering en
vervolgens de goedkeuring van de producten overeenkomstig artikel 33 van deze voorwaarden hebben
plaatsgevonden.
Artikel 32 Garantie
1. De verkoper garandeert dat de te leveren producten beantwoorden aan de overeenkomst en dat hij alle
wettelijke bepalingen ter zake in acht zal nemen. Indien levensmiddelen worden geleverd moeten zij
geschikt zijn voor menselijke consumptie en voldoen aan de regelgeving die geldt in het land van
bestemming.
2. De verkoper garandeert dat producten onvervalst en vervaardigt zijn door de fabrikant vermeld op
verpakking en etiketten, alsook dient het geleverde van eerste kwaliteit te zijn, zonder fouten en/of gebreken.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van dertig (30) kalenderdagen na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door verkoper verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders
wordt vermeld.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door Alec Intl en/of door derden.
Artikel 33 Onderzoek, reclames, verjaringstermijn
1. Alec Intl is gerechtigd te allen tijde producten zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering
te (doen) keuren. Op eerste verzoek zal verkoper aan Alec Intl of diens vertegenwoordiger informatie
verschaffen en toegang verschaffen tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Verkoper zal kosteloos
zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
2. Indien een keuring zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel door toedoen van verkoper niet op het voorgenomen
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Alec Intl
voortvloeiende kosten voor rekening van verkoper.
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Ingeval van afkeuring van de geleverde producten, zal verkoper binnen zeven (7) kalenderdagen zorg
dragen voor herstel of vervanging van de geleverde producten. Indien verkoper niet aan deze verplichting
voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Alec Intl gerechtigd de benodigde producten van een
derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor
rekening en risico van verkoper.
Indien verkoper niet binnen zeven (7) kalenderdagen de afgekeurde geleverde producten terughaalt, heeft
Alec Intl het recht de producten aan verkoper voor diens rekening te retourneren.
Alle leveringen worden onder voorbehoud van nacontrole van kwaliteit en/of kwantiteit aanvaard, indien de
producten op het oog beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen. Aanvaarding als bedoeld in dit artikel
staat een later beroep door Alec Intl op gebreken in producten of anderszins niet-nakoming door verkoper
van diens verplichtingen niet in de weg.
Alec Intl heeft, indien zij constateert dat de prestatie van de verkoper niet aan de overeenkomst
beantwoordt, het recht om pas te klagen nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk is doorgeleverd
respectievelijk verwerkt.

