ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN HOTEL MANAGEMENT GROUP
Gevestigd te Vianen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, te Vianen onder nr. 30194735. Hieronder vallen de volgende vennootschappen: Fletcher Hotel Exploitaties B.V. (nr. 30144691), Hotelbon Marketing B.V.
(nr.14633195 ), Hotelbon Leisure B.V. (nr. 30177287), Online Hotelexperts B.V. (nr. 30213932), Boon-a-part Reizen B.V. (nr. 23079004), Fletcher Hotel Vastgoed B.V. (nr. 17136826) en Fletcher Hotel Vastgoed Monumenten
B.V. (nr. 30220689).
Artikel 1 - Definities
7.4
HMG heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen
vergoeden, waaronder de meerkosten van levering of herstel van
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben de hierna genoemde
met bedragen die de leverancier is verschuldigd aan HMG, uit
de goederen door een derde. Bij ontbinding dient de leverancier
begrippen de daarachter vermelde betekenis:
welke hoofde dan ook.
de betaalde prijs binnen 7 dagen terug te betalen aan HMG en de
7.5
De betaling van HMG dient aangewend te worden voor datgene
goederen binnen diezelfde termijn bij HMG op te halen..
HMG: de Hotel Management Group en de daaronder vallende
waarvoor
de
betaling
volgens
de
omschrijving
bij
de
betaling
is
12.4
De
onder 12.3 genoemde verplichtingen van leverancier gelden
vennootschappen als bovenaan vermeld, alsmede de andere aan
bestemd. Betaling houdt op geen enkele wijze afstand van
gedurende een periode van minimaal 24 maanden na levering,
haar gelieerde vennootschappen.
rechten en vorderingen in.
tenzij een langere garantieperiode is overeengekomen.
•
leverancier: de wederpartij van HMG.
12.5
De in 12.4 genoemde garantieperiode wordt verlengd met de tijd
•
overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen HMG
gedurende welke van de goederen niet het beoogde gebruik kan
en leverancier betreffende de levering van goederen, werken of Artikel 8 – Tijdstip van levering
8.1
De leverancier levert op het overeengekomen tijdstip of binnen de
worden gemaakt. In geval van herstel of vervanging zal een
diensten.
in de overeenkomst aangegeven leveringstermijn. Indien een
nieuwe garantietermijn van 24 maanden in werking treden.
•
offerte: het schriftelijke en/of elektronische aanbod van een
leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum
leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde
Artikel
13
– Intellectuele en industriële eigendomsrechten en
genoemd
in
de
order.
hoeveelheid goederen, diensten en/of werken te leveren.
geheimhouding
8.2
De
leverancier
dient
dreigende
levertijdsoverschrijdingen
•
order: de schriftelijke opdracht tot levering c.q. het schriftelijk
onverwijld schriftelijk te melden aan HMG. Dit laat onverlet de
13.1
De leverancier garandeert dat de verkoop, levering en het gebruik
accepteren van de offerte van de leverancier door HMG,
eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de
van de door hem geleverde goederen inclusief verpakking, en
afkomstig van, of door, een bij HMG werkzame persoon die
overeenkomst, deze Algemene Inkoopvoorwaarden of wettelijke
diensten, alles in de ruimste zin van het woord, evenals de door
volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
bepalingen.
hem gebruikte kennis, methoden en systemen geen inbreuk
Koophandel bevoegd is HMG te vertegenwoordigen.
8.3
Indien de goederen of prestaties niet of niet op het
maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van
•
partijen: HMG en leverancier.
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn
een derde. De leverancier zal HMG vrijwaren en beschermen
worden geleverd, is de leverancier zonder dat een nadere
tegen alle aanspraken van een derde voortkomend uit het
Artikel 2 – Toepasselijkheid
ingebrekestelling
vereist
is
in
verzuim.
HMG
kan
de
gebruik, de verwerking, verkoop, opslag, verhuur of andere
2.1
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomst
in
dat
geval
ontbinden
door
middel
van
een
exploitatie van de geleverde goederen in verband met een
offerteaanvragen en orders van HMG, offertes en aanbiedingen
schriftelijke mededeling en de prestatie op kosten van de
industrieel of intellectueel eigendomsrecht waarop door een derde
verstrekt door de leverancier aan HMG, alsmede op elke
leverancier door een derde laten leveren dan wel uitvoeren. De
aanspraak wordt gemaakt.
overeenkomst tussen HMG en leverancier en de uitvoering
leverancier dient hieraan zijn medewerking te verlenen. De
13.2
De intellectuele en industriële rechten op alle in opdracht van
daarvan.
leverancier
is
gehouden
de
hierdoor
geleden
schade
te
HMG
vervaardigde goederen, in welke vorm van ook, komen toe
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoor-waarden zijn slechts
vergoeden,
inclusief
de
meerprijs
die
de
derde
in
rekening
brengt.
aan
HMG.
rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen
HMG kan er, indien zij dat prefereert, ook voor kiezen alsnog
13.3
Geen der partijen mag op enigerlei wijze gebruik maken van de
leverancier en HMG zijn overeengekomen en gelden alleen voor
nakoming te verlangen, waarbij de leverancier een korting
woord- en beeldmerken, handelsnamen of andere aanduidingen
de desbetreffende overeenkomst.
verleent, onverminderd de verplichting van de leverancier om de
van de andere partij zonder schriftelijke toestemming van de
2.3
De algemene voorwaarden van de leverancier zijn niet van
door HMG geleden schade te vergoeden.
andere partij. Daaronder valt ook het aanprijzen van de goederen
toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
8.4
HMG heeft het recht de levering uit te stellen, zonder dat de
en diensten die leverancier aanbiedt door het noemen van
overeengekomen.
leverancier daarvoor kosten in rekening kan brengen. De
eerdere leveranties of dienstverlening aan HMG.
leverancier zal in dit geval de goederen deugdelijk verpakt,
13.4
Alle overeenkomsten, orders, en/of hiermee gepaard gaande
Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten
afgescheiden
en
herkenbaar
opslaan,
conserveren,
beveiligen
en
correspondentie, en alle door HMG in verband met de
3.1
Een door leverancier uitgebrachte offerte is als een bindend
verzekeren.
overeenkomst aan leverancier beschikbaar gestelde informatie,
aanbod jegens HMG aan te merken.
zijn vertrouwelijk. De leverancier zal deze informatie niet aan
3.2
De kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte, sturen
Artikel 9 – Wijze van levering
derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere
van monsters of proefzendingen etc. komen voor rekening van
9.1
Levering geschiedt op de door HMG aangegeven plaats volgens
doeleinden dan de overeenkomst met HMG. .
leverancier.
de
Incoterm
DDP
(Delivery
Duty
Paid).
Dat
houdt
in
dat
alle
13.5
Bij overtreding van enige in dit artikel opgenomen verplichting,
3.3
Een overeenkomst met HMG komt pas tot stand zodra HMG een
kosten
en
risico’s
tot
en
met
het
moment
van,
en
in
verband
met,
verbeurt de leverancier een onmiddellijk opeisbare boete ten
order heeft geplaatst bij leverancier.
de levering voor rekening van de leverancier zijn.
belope van € 10.000,-- per geconstateerde overtreding
3.4
Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd mag
De goederen dienen zodanig verpakt te zijn dat zij bij transport de
respectievelijk per dag dat de overtreding voortduurt,
deze niet stilzwijgend verlengd worden. Leverancier is verplicht 9.2
plaats van bestemming in goede staat bereiken. HMG is
onverminderd het recht van HMG om nakoming en/of volledige
uiterlijk een maand voor einde van de overeenkomst een offerte
gerechtigd de leverancier instructies te geven voor de verpakking
schadevergoeding te vorderen.
uit te brengen voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst,
van de goederen.
welke HMG vrij is al dan niet te accepteren.
9.3
De leverancier zorgt ervoor dat alle onderdelen, hulpmaterialen, Artikel 14 – Keuring
.
hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,
14.1
HMG is te allen tijde gerechtigd goederen zowel tijdens de
Artikel 4 – Wijzigingen
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn
productie, bewerking en opslag als na levering te keuren.
4.1
HMG is te allen tijde bevoegd de leverancier schriftelijk te
voor het realiseren van het door HMG aangegeven doel, worden 14.2
Op eerste verzoek zal de leverancier toegang verschaffen aan
verzoeken de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren
meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
HMG tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De
goederen te wijzigen.
9.4
Deelleveringen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande
leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de
4.2
Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier een
schriftelijke toestemming van HMG.
keuring.
prijsverhoging tot gevolg heeft en/of het tijdstip van levering
9.5
In het geval dat tijdens het transport schade aan de goederen is 14.3
Een keuring of onderzoek door of namens HMG, alsmede de
daardoor verandert, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging
ontstaan of de goederen geheel of gedeeltelijk verloren zijn
inontvangstneming van de goederen door HMG, kan niet worden
gevolg te geven, HMG hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch
gegaan, en HMG constateert dit al bij inontvangstneming, is HMG
uitgelegd als een verklaring van afstand van enig recht van HMG
uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de verlangde
gerechtigd om inontvangstneming te weigeren. HMG kan dan een
onder deze Algemene Inkoopvoorwaarden, of als een erkenning
wijziging schriftelijk te informeren. Indien de gevolgen voor de
nieuwe levering verlangen of de overeenkomst met leverancier
van de deugdelijkheid van de (af)geleverde of te leveren
prijs en/of levertijd naar het oordeel van HMG niet aanvaardbaar
ontbinden. Artikel 8.3 is van overeenkomstige toepassing.
goederen en zal de leverancier niet ontheffen van enige
zijn, is HMG gerechtigd het verzoek tot wijziging in te trekken.
aansprakelijkheid ter zake.
Indien de leverancier niets laat horen binnen bedoelde 8 dagen,
blijft de oorspronkelijke prijs/levertijd gelden voor de gewijzigde Artikel 10 – Risico- en eigendomsovergang
10.1
De eigendom van de goederen gaat over op HMG nadat deze zijn Artikel 15 – Ontbinding en opzegging
order. Mocht de door HMG gewenste wijziging een
geleverd.
15.1
HMG heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling
prijsvermindering tot gevolg hebben, dan is de leverancier in alle
10.2
In het geval HMG aan de leverancier materialen, zoals
geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of met
gevallen verplicht deze lagere prijs in rekening te brengen.
grondstoffen, hulpstoffen, en software van ter beschikking stelt,
onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van:
4.3
Wijzigingen die zijn ingegeven door leverancier zijn uitsluitend
blijven deze eigendom van HMG. De leverancier zal deze
faillissement of surséance van betaling van leverancier;
van kracht indien zij tevoren schriftelijk door HMG zijn
afgescheiden bewaren van goederen welke toebehoren aan
intrekking van eventuele vergunningen;
goedgekeurd.
hemzelf of aan derden.
stillegging of staking van de bedrijfsactiviteiten van
10.3
Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op HMG op
leverancier;
Artikel 5 – Overdracht van verplichtingen
het moment dat de levering, de installatie, montage en vervolgens
beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen van
5.1
Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst
de goedkeuring van de goederen heeft plaats gevonden.
leverancier of goederen bestemd voor de uitvoering van de
slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van HMG
overeenkomst;
overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen door
Artikel
11
–
Tekortkoming
liquidatie,
overname, wijziging van de zeggenschap of
HMG voorwaarden worden verbonden. Indien HMG instemt met
11.1
Tenzij in deze Algemene Inkoopvoorwaarden anders is bepaald,
daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van de
de overdracht aan een derde, blijft leverancier instaan voor de
zoals bijvoorbeeld in artikel 8.3, 9.5 en 12.3, geldt in geval één
leverancier;
correcte nakoming van de overeenkomst en hij zal HMG vrijwaren
van de partijen verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig
blijvende onmogelijkheid van de leverancier om aan de
voor schade die HMG lijdt als gevolg van het feit dat de derde
of deugdelijk nakomt dan wel anderszins tekort schiet in de
verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de
nakoming van één of meer van zijn of haar verplichting(en), dat 15.2
In geval een duurovereenkomst is ontstaan tussen partijen, is
overeenkomst.
de andere partij hem in gebreke zal stellen, tenzij de nakoming
HMG te allen tijde bevoegd deze met inachtneming van een
van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, of
opzegtermijn van drie maanden op te zeggen, dan wel met een
Artikel 6 – Prijs en herziening
een fatale datum is afgesproken, in welk geval de nalatige partij
kortere termijn indien dit gezien de aard en duur van de
6.1
De prijzen omvatten alle met de overeenkomst samenhangende
onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk
overeenkomst en de reden van opzegging redelijk is.
kosten, waaronder die van opslag, verpakking, import en export,
geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal
vervoer, levering, administratie, afroep en verzending, installatie,
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
montage, testen en ingebruikstellen.
11.2
Indien de leverancier stelt dat één of meer van zijn
16.1
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan
6.2
Prijzen kunnen niet gewijzigd worden, tenzij HMG hiermee
tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en dus sprake is van
in verband met de uitvoering van de verplichtingen die
schriftelijk heeft ingestemd. Indien schriftelijk is overeengekomen
overmacht, en HMG deze stelling aanvaardt, heeft HMG niettemin
voortvloeien uit de overeenkomst en de nakoming daarvan, of
dat prijzen gewijzigd kunnen worden, dan kan dat slechts één
het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht van de
schade voortvloeiende uit ander handelen van leverancier jegens
keer per jaar, en niet eerder dan dat de overeenkomst één jaar
leverancier is in ieder geval niet begrepen: een storing in het
HMG, inclusief kosten om schade te beperken, kosten voor
van kracht is. HMG heeft te allen tijden het recht de
productieproces, personeelstekort, ziekte van personeel,
inhuren van extra personeel of apparatuur, juridische kosten,
overeenkomst bij een prijswijziging op te zeggen tegen de datum
werkstaking, een gebrek aan grondstoffen of ander materiaal, een
omzet- en winstderving, bedrijfsschade, naheffingen en boetes en
waarop leverancier de prijswijziging wil laten ingaan.
tekortkoming van de leveranciers van de leveranciers of derden
andere gevolgschade.
6.3
De prijs luidt altijd in euro’s, tenzij schriftelijk anders is
die door de leverancier zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de 16.2
De leverancier vrijwaart HMG tegen alle financiële gevolgen van
overeengekomen.
overeenkomst met HMG.
aanspraken van derden in enig verband staande met de
uitvoering van zijn verplichtingen jegens HMG.
Artikel 7 – Facturering en betaling
Artikel
12
–
Kwaliteit
en
garantie
16.3
HMG heeft het recht van de leverancier te verlangen een
7.1
De leverancier factureert niet eerder dan bij of na de levering.
12.1
De leverancier garandeert dat de goederen en diensten en de
verzekering af te sluiten ter afdekking van alle mogelijke risico’s
Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 90 dagen na
eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan
onder opgave van het minimale dekkingsbedrag.
ontvangst daarvan. HMG kan haar betalingsverplichting
hetgeen is overeengekomen.
opschorten indien zij binnen de betalingstermijn bezwaar heeft
Artikel 17 – Overig
De leverancier staat er voor in dat de goederen van goede
gemaakt tegen de wijze waarop de leverancier de overeenkomst 12.2
kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij anders overeengekomen), vrij zijn 17.1
Indien een overeenkomst wordt aangegaan waarin
heeft uitgevoerd en/of de factuur niet voldoet aan de onder artikel
van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn
bonusafspraken zijn gemaakt, dient de leverancier voor het einde
7.2 vermelde vereisten.
bestemd, van eersteklas materiaal zijn gemaakt, en voldoen aan
van het boekjaar van HMG (1-10 tot 30-9) de stand van de
7.2
De factuur van de leverancier bevat het ordernummer, het
de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving,
bonusafspraak en alle in dat verband relevante gegevens over
afleveradres, de leveringsdatum, de nettoprijs, de BTW en
alsmede
aan
de
binnen
de
branche
gebruikelijke
milieu-,
het betreffende kalenderjaar op te geven.
eventuele overige kenmerken van de betreffende order.
veiligheids- en kwaliteitsnormen. Diensten worden geleverd
17.2
Op de order, overeenkomst en de uitvoering daarvan en de
7.3
Indien HMG een betalingstermijn overschrijdt zonder dat er is
conform de actuele stand van de techniek of wetenschap en op
verdere relatie tussen partijen is Nederlands recht van
aangegeven dat de betaling opgeschort zal worden, zal de
vakbekwame wijze.
toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag
leverancier HMG zonder daarvoor kosten in rekening te brengen
12.3
Indien
voor,
bij
of
na
levering
door
HMG
wordt
ontdekt
dat
het
(CISG).
nog eenmaal in de gelegenheid stellen om de factuur te voldoen
geleverde
geheel
of
gedeeltelijk
niet
overeenkomt
met
hetgeen
is
17.3
Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de
binnen een termijn van 14 dagen. Indien dan nog steeds niet
overeengekomen, worden de goederen, binnen 7 dagen na het
bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij HMG er voor
betaald wordt, is HMG de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW
verzoek van HMG daartoe, voor rekening en risico van
kiest de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter in het
verschuldigd vanaf het verstrijken van de termijn van 14 dagen tot
leverancier opnieuw geleverd, hersteld, vervangen of kan HMG
arrondissement van de leverancier of HMG zelf.
de dag der voldoening. HMG is in geen geval buitengerechtelijkede overeenkomst ontbinden, zulks ter keuze van HMG. Voorts zal
of incassokosten verschuldigd.
leverancier alle in dat geval door HMG geleden schade

•

