
 
 
 
 
 

 

 
INKOOP- EN HUURVOORWAARDEN NEPTUNUS 
 
1. ALGEMEEN 
Deze Inkoop- en Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Neptunus en 
haar contractanten betreffende aankoop en huur. De Algemene Voorwaarden van contractanten zijn 
in deze niet van toepassing en op de overeenkomsten worden uitdrukkelijk deze Inkoop- en 
Huurvoorwaarden van toepassing verklaard. Wijziging in de huur- of koopovereenkomst en 
afwijkingen van deze Inkoop- en Huurvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk 
tussen Neptunus en contractant zijn overeengekomen.  
 
2. KWALITEIT 
De koop- of huurovereenkomst komt tot stand indien door Neptunus een inkooporder bij 
contractant wordt geplaatst en deze order door de contractant aan Neptunus is bevestigd. De te 
leveren zaken dienen: 
 

a. met betrekking tot de hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn 
met hetgeen in de order is vermeld; 

b. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn; 
c. in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door contractant ter 

beschikking zijn gesteld of verstrekt; 
d. de prestaties (capaciteit, rendement, enz.) te leveren zoals in de order omschreven; 
e. geheel geschikt te zijn voor het aan contractant kenbaar gemaakte doel. 

 
De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden, dat ze bij normaal 
vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De contractant zal ten genoegen van Neptunus 
zich voldoende verzekeren tegen redelijkerwijs aan te nemen risico’s gedurende transport. De zaken 
zullen door contractant bezorgd worden op dan wel verzonden worden naar de overeengekomen 
plaats of plaatsen op de wijze zoals in de orders bepaald of nader overeengekomen.  
 
3. PRIJZEN 
De overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en daarin zijn alle kosten van de contractant voor 
functionele en kwaliteitscontrole, verpakking alsmede documentatie, eventueel vereiste 
vergunningen en verzekeringen begrepen.  
 
Neptunus is bevoegd op de door haar verschuldigde koopsom in mindering te brengen de door 
contractant extra verschuldigde bedragen op grond van art. 7 en 9. 
 
4. LEVERINGSTERMIJN EN LEVERINGSOMVANG 
De contractant zal de zaken leveren op het tijdstip of binnen de leveringstermijn die is bepaald in de 
order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop de 
contractant de order heeft bevestigd. De contractant erkent, dat de leveringstermijn respectievelijk 
het leveringstijdstip voor Neptunus van essentieel belang is. Neptunus is derhalve bevoegd een 
levering of prestatie of deel daarvan af te wijzen en voor rekening van de contractant terug te 
zenden bij overschrijding van de leveringstermijn. In dat geval (zie ook art. 7: ontbinding van de 
overeenkomst) is Neptunus bevoegd alle schade die daaruit voortvloeit op contractant te verhalen 
en is contractant verplicht tot vergoeding van die schade over te gaan. 



 
 
 
 
 

 

Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na ondertekening van een vervoersdocument, 
afleverbon of opleveringsprotocol door Neptunus.  
 
Mocht uit de order blijken, dat zaken door de contractant op een door Neptunus aan te wijzen plaats 
of plaatsen moeten worden gemonteerd (met name uit hoofde van de huurovereenkomst), zal 
contractant ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende 
deskundig personeel. 
 
5. EIGENDOM EN RISICO 
In geval van aankoop zullen eigendom en risico voor de zaken op Neptunus  overgaan bij aflevering. 
Alle modellen, platen, tekeningen, foto’s, stempels en andere hulpmiddelen door Neptunus ter 
beschikking gesteld aan contractant dan wel door contractant voor of op aanwijzing en kosten van 
Neptunus  gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven, respectievelijk worden van Neptunus. 
Contractant zal dergelijke middelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en 
verzekerd houden zolang zij onder zijn opzicht staan.  
 
Contractant zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan Neptunus ter beschikking 
stellen. Indien de hulpmiddelen niet tijdig, niet volledig of beschadigd aan Neptunus worden 
teruggegeven, is Neptunus bevoegd jegens contractant een schadevergoeding in te stellen en is 
contractant aan Neptunus deze vergoeding verschuldigd. Het is uiteraard contractant niet 
toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor andere doelen dan voor het ter afhandeling 
gereedmaken van zaken bestemd voor Neptunus.  Het is hem evenmin toegestaan deze 
hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen. Contractant is verplicht maatregelen te nemen 
om de geheimhouding te verzekeren van alle door Neptunus ter beschikking gestelde gegevens en 
alle overige in dit artikel bedoelde hulpmiddelen. 
 
6. BEPROEVING EN KEURING 
Zowel bij levering als verhuur garandeert de contractant, dat de zaken voldoen aan de 
conformiteiteis. 
 
Onderzoeks- of afkeuringsplicht voor de volledige uitvoering, de levering of prestatie zijdens 
Neptunus bestaat niet. Neptunus is bevoegd, en zulks wordt door de contractant erkend, dat zij bij 
aankomst van de goederen binnen 14 werkdagen gerechtigd is het gebrek aan de geleverde zaken te 
melden wanneer zulks zichtbaar is en/of wanneer er te weinig is geleverd. Voor onzichtbare 
gebreken geldt een klachttermijn van 14 dagen nadat het gebrek aan Neptunus kenbaar is geworden. 
 
7. FACTUURVEREISTEN EN BETALING 
Contractant dient op het moment van levering een correct te naam gestelde factuur in te dienen, 
met een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten onder vermelding van het 
betreffende projectnummer of inkoopordernummer. Bij de factuur dienen de door Neptunus 
ondertekende afleverdocumenten, vervoersdocumenten of urenstaten te worden gevoegd.   
Betaling geschiedt binnen 60 dagen na factuurdatum, mits de factuur door Neptunus is goedgekeurd, 
tenzij met contractant een andere betalingstermijn is overeengekomen. 
 
8. ONTBINDING 
In geval van een gebrek is Neptunus bevoegd de contractant in de gelegenheid te stellen tot 
verbetering of vervanging. Indien verbetering of vervanging binnen een redelijke termijn niet 
mogelijk is, dan wel tot vertraging leidt bij Neptunus zelf, is Neptunus gerechtigd tot ontbinding van 



 
 
 
 
 

 

de overeenkomst over te gaan en voor rekening en risico van contractant elders de zaken te 
verwerven. In dat geval is contractant gehouden alle schade en uitgaven die daardoor ontstaan aan 
Neptunus te vergoeden. 
 
Wanneer een derde Neptunus wegens persoonlijke of immateriële schade, die veroorzaakt is door 
een gebrek of een fout aan de geleverde zaken zijdens contractant, aansprakelijk stelt, is contractant 
gehouden met betrekking tot die aanspraak van een derde Neptunus en of diens verzekeraar 
schadeloos te stellen wanneer zulks in rechte is gebleken.  
 
9. VERZEKERING 
Contractant dient voor eigen rekening verzekeringen af te sluiten bij gerenommeerde en solvente 
verzekeringsondernemingen die aansprakelijkheid jegens Neptunus en derden in de vereiste omvang 
dekken. In het bijzonder dient de contractant te waarborgen, dat er een verzekeringsdekking is voor 
de wettelijke aansprakelijkheid alsmede productaansprakelijkheid voortvloeiend uit de tussen 
Neptunus en contractant gesloten overeenkomst. Zulks geldt tevens ter zake van uit 
huurovereenkomst of andere overeenkomst aan Neptunus ter beschikking gestelde zaken. Het risico 
van diefstal, vandalisme, stormschade, brand en verlies dient door contractant te worden gedekt. 
 
10. SCHADEVERGOEDING 
Voor het overige zal contractant Neptunus volledig schadeloos stellen voor alle schade aan zaken of 
personen die voor Neptunus, haar personeel, haar onderaannemers of haar afnemers mocht 
ontstaan uit of ten gevolge van handelingen voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van 
wanprestatie of onrechtmatige daad zijdens contractant, diens personeel of andere personen door 
de contractant bij de uitvoering van de order betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade die 
mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van eigendommen van 
contractant, diens personeel of andere personen door de contractant bij de uitvoering van de order 
betrokken. Bovendien zal contractant Neptunus geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade, zoals hierboven bedoeld.  
 
11. TOEPASSELIJK RECHT 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen, welke tussen partijen 
mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel deelovereenkomsten die daarvan 
het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Roermond, zulks 
behoudens voor zover dwingende competentieregels deze keuze in de weg zouden staan.  
 


