Algemene inkoopvoorwaarden KUBIZZ B.V.
Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Kubizz de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kubizz B.V., alsmede alle aan haar
gelieerde ondernemingen, en onder Leverancier degene die door ondertekening van
een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft
aanvaard.
1.2 Daar waar in deze algemene inkoopvoorwaarden wordt gesproken van “Goederen”
worden daaronder verstaan zowel de aan Kubizz te leveren zaken als de aan haar te
leveren diensten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op elke overeenkomst tussen Leverancier en Kubizz deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor die overeenkomsten waarvoor
die afwijkingen zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig
of anderszins niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht. Partijen zullen in dat geval hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een bepaling, die de nietige bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.
2.4 De toepasselijkheid van eventueel door de Leverancier gehanteerde algemene
voorwaarden, ook indien daarnaar eerder door de Leverancier is verwezen, wordt uitdrukkelijk door Kubizz van de hand gewezen, welke afwijzing de Leverancier samen
met de acceptatie van onderhavige algemene inkoopvoorwaarden aanvaardt.
Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen
3.1 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn met inbegrip van alle kosten, in welke
vorm dan ook, en gelden als onherroepelijk en zijn geheel kosteloos voor Kubizz.
3.2 Kubizz is slechts gebonden indien en zodra zij enige overeenkomst met de Leverancier schriftelijk is aangegaan. Bestellingen zijn bindend voor de Leverancier.
3.3 Tekeningen, afbeeldingen, catalogi en verdere door Kubizz eventueel verstrekte
gegevens blijven altijd eigendom van Kubizz. Deze mogen zonder toestemming van
Kubizz niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd of anderszins verveelvoudigd,
anders dan voor intern gebruik. De hiervoor bedoelde stukken mogen niet aan derden
worden getoond of ter hand gesteld of anderszins bekend worden gemaakt noch voor
een ander doel worden aangewend dan waarvoor zij zijn verstrekt (o.a. productontwikkeling).
3.4 Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van
Kubizz zijn voor Kubizz niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk
door Kubizz worden bevestigd.
Artikel 4 – Aard en omvang van de overeenkomst
4.1 Voor de omvang en aard van de overeenkomst is de aanvaarding van het aanbod
door Kubizz bindend.
4.2 De overeenkomst omvat alleen de levering van die Goederen die uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
4.3 In aanvulling op artikel 4.2 geldt dat Kubizz op basis van indicaties, aan de hand
van haar planning, aangeeft Goederen in bepaalde omvang, tot een bepaald gewicht,
in een bepaald aantal, of in een bepaalde hoeveelheid van de Leverancier af te willen
nemen. Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeenkomst zoals omschreven in het aanbod van de Leverancier is Kubizz niet gebonden,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. In het laatste geval is
Kubizz gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede
andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen.
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Artikel 5 – Prijzen en condities
5.1 Kubizz zal uitsluitend de overeengekomen prijs verschuldigd zijn zonder enigerlei
verhoging in verband met – bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot – de verpakking, trade
promotions, transport, aanbieding en/of kredietbeperking. In verband met offertes of
andere aanbiedingen, in welke vorm dan ook, kunnen door de Leverancier geen kosten
in rekening worden gebracht en is Kubizz aldus tot niets verplicht.
5.2 Bij (tussentijdse) vergroting van omzet en/of afnamevolume door Kubizz bij Leverancier zal Leverancier Kubizz (tussentijds) verbeterde condities aanbieden.
Artikel 6 – Levering
6.1 Levering geschiedt op het overeengekomen tijdstip en de door Kubizz aangegeven
plaats.
6.2 Door de Leverancier opgegeven levertijden zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering is de Leverancier derhalve zonder
schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
6.3 Indien de levering in deelleveringen is overeengekomen, zal elke deellevering dezelfde kwaliteit en samenstelling hebben en overigens telkens voldoen aan hetgeen is
overeengekomen.
6.4 Indien het de Leverancier bekend is, c.q. bekend kan zijn dat de levering naar verwachting niet tijdig zal plaatsvinden, dient de Leverancier dit zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 1 uur nadat dit bekend is c.q. bekend had kunnen zijn, zowel schriftelijk
als telefonisch aan Kubizz mede te delen en daarbij aan te geven wat de oorzaak van
de vertraging is, alsmede de door de Leverancier voorgestelde maatregelen om de
(dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Het voorgaande laat onverlet het recht van Kubizz op tijdige levering, laat onverlet het recht van Kubizz op
schadevergoeding alsmede laat het onverlet het recht van Kubizz om de overeenkomst
onmiddellijk te ontbinden.
6.5 Verpakking en levering van de Goederen geschiedt op de door Kubizz aangegeven
wijze.
6.6 Goederen dienen, voor zover vereist, dan wel indien van toepassing, te zijn voorzien van een duidelijk leesbare uiterste houdbaarheidsdatum (THT). Per partij van hetzelfde goed dient de inhoud – met inbegrip van de toepasselijke THT – duidelijk aan de
buitenzijde aangegeven te zijn.
6.7 Per aflevering dient de Leverancier aan Kubizz een afleveringsbon te verstrekken
onder vermelding van de door Kubizz gestelde voorwaarden.
6.8 Alle kosten van ompakking, zuivering en aflevering komen voor rekening van de
Leverancier.
6.9 De Leverancier is verplicht alle gebruikte emballage, waaronder begrepen pakketten, kratten en dergelijke meer, terug te nemen. De Leverancier dient de ompakkingen
voortdurend aan de laatste milieu-eisen te laten aanpassen.
6.10 Alle leveringen door Leverancier aan Kubizz vinden plaats op basis van Incoterms
2010 : Delivery Duty Paid (DDP). De eigendom van en het risico voor de betreffende
Goederen gaat op Kubizz over onmiddellijk na de ondertekening van de ontvangstbon.
6.11 De Leverancier stelt Kubizz periodiek een – door Kubizz voorgeschreven – leveringsoverzicht ter beschikking.
Artikel 7 – Betaling
7.1 De Leverancier factureert Kubizz na de datum van aflevering conform de voorschriften van Kubizz.
7.2 Betaling door Kubizz vindt plaats binnen 70 dagen na de datum van de ontvangst
van de Goederen. Indien de Leverancier onjuiste Goederen levert en/of onjuist factureert, is Kubizz te allen tijde bevoegd haar betalingsverplichting kosteloos op te schorten.
7.3 Kubizz kan een door haar verschuldigd bedrag te allen tijde verrekenen met een
door de Leverancier aan Kubizz verschuldigde betaling, uit welken hoofde dan ook en
ongeacht de betreffende valuta.
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Artikel 8 – Kwaliteit
8.1 De Leverancier staat er voor in dat de door hem geleverde Goederen voldoen aan
de inkoopvoorschriften van Kubizz, in overeenstemming zijn met ter zake geldende
wettelijke voorschriften, vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en geschikt zijn
voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Aanvaarding van de Goederen door Kubizz
geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van de rechten van Kubizz terzake van de
juiste kwaliteit en inhoud.
8.2 Levering aan Kubizz vindt plaats volgens de HACCP-richtlijnen, tenzij de Leverancier anders vermeldt.
8.3 Kubizz is bevoegd Goederen te (laten) keuren. Keuring kan plaats vinden voor,
tijdens of na de aflevering en zowel door Kubizz zelf als door haar ingeschakelde derden. De Leverancier verleent medewerking hieraan en verleent toegang tot plaatsen
waar de Goederen worden geproduceerd, geadministreerd en/of opgeslagen. Leverancier verstrekt op eerste verzoek kosteloos alle benodigde documenten ten behoeve
van vaststelling van de kwaliteit van de Goederen.
8.4 Kubizz dient bij Leverancier ter zake van versproducten te reclameren binnen 24
uur nadat de gebreken haar zijn gebleken. Ter zake van overige Goederen behoeft
Kubizz bij de Leverancier te reclameren nadat de gebreken aan de Goederen haar zijn
gebleken. Indien Kubizz en de Leverancier ter zake niet tot overeenstemming komen,
is Kubizz gerechtigd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, waarvan de kosten voor rekening van Leverancier komen.
8.5 Wijzigingen in productspecificaties mogen door Leverancier nimmer worden doorgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kubizz.
Artikel 9 – Leverancier
9.1 De Leverancier en de door deze met toestemming van Kubizz ingeschakelde derden dienen te voldoen en zullen voldoen aan alle vereisten die voor hen voortvloeien
uit toepasselijke regelgeving, waaronder mede begrepen vergunningen, alsmede nader
door Kubizz te stellen eisen met betrekking tot de uitoefening vanhun onderneming, in
het bijzonder waar het betreft de inrichting en procesgang.
9.2 De Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kubizz niet
gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen en/of uit te besteden.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 De Leverancier vrijwaart Kubizz tegen alle vorderingen van derden op grond van
een gebrek in een goed, met inbegrip van juridische kosten en renteaanspraken. De
Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, doch niet beperkt tot, brand, diefstal, waterschade alsmede (product)aansprakelijkheid en letsel als gevolg van het door Leverancier geleverde product.
De Leverancier zal op eerste verzoek van Kubizz (een) kopie(ën) van de verzekeringspolis(sen) met een minimale dekking van EURO 1.250.000,= aan Kubizz ter hand stellen. Alle aanspraken van de Leverancier op de verzekeraars van de zaken uit hoofde
van genoemde verzekeringen zullen, zodra Kubizz te kennen geeft dit te wensen, door
de Leverancier aan haar worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239
BW.
10.2 De Leverancier machtigt Kubizz onvoorwaardelijk en onherroepelijk om mede op
zijn naam en kosten de naar het oordeel van Kubizz passende maatregelen te nemen
in het geval van klachten over door de Leverancier geleverde of te leveren Goederen
welke niet door Kubizz verder bewerkt zijn (bijv. bij recall/terugroep-acties).
10.3 De Leverancier vrijwaart Kubizz tegen aanspraken van derden in verband met
beweerde inbreuken op enige intellectuele rechten van deze derden terzake van de
geleverde of te leveren Goederen. De Leverancier verplicht zich jegens Kubizz tot het
zowel in als buiten rechte terzijde staan van Kubizz terzake.
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10.4 Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Kubizz is de Leverancier voorts gehouden tot schadeloosstelling van Kubizz voor alle kosten, schade en interesten, die voor Kubizz mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake
van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De Leverancier
is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Kubizz.
10.5 De Leverancier vrijwaart Kubizz tegen aanspraken van haar afnemers terzake de
niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering door Kubizz aan deze afnemers, als gevolg
van de niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering aan Kubizz door de Leverancier.
10.6 Kubizz is nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, behoudens in geval
van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Kubizz.
10.7 Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid
van Kubizz voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene inkoopvoorwaarden verstaan elke van
de wil van Kubizz onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurrampen, (wilde) werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Kubizz of van haar leverancier(s) of andere door Kubizz ingeschakelde derden, alsmede (dier)ziektes, voedselschandalen, uitgebroken epidemieën en situaties
waarin sprake is van gewijzigde wet- en regelgeving, die van invloed zijn op de nakoming van de verplichtingen van Kubizz.
11.2 In geval van overmacht is Kubizz gedurende de periode van overmacht vrijgesteld
van al haar verplichtingen uit de overeenkomst met Leverancier, zonder enige plicht tot
schadeloosstelling jegens de Leverancier.
Artikel 12 – Geheimhouding
12.1 Alle overeenkomsten, bestellingen en/of hiermee gepaard gaande correspondentie zijn vertrouwelijk en zullen door de Leverancier niet openbaar gemaakt worden.
12.2 Alle inlichtingen, productspecificaties, bestekken, ontwerpen, tekeningen, modellen, schetsen, films, litho’s, gegevens op beeld, band of diskette of overige materialen
en informatiedragers die Kubizz aan de leverancier ter beschikking worden gesteld,
dan wel ten behoeve van Kubizz zijn gebruikt of vervaardigd, blijven dan wel worden
eigendom van Kubizz en dienen door de Leverancier als strikt vertrouwelijk en geheim
te worden beschouwd. Zij mogen door de Leverancier slechts ten behoeve van Kubizz
worden gebruikt en moeten op verzoek van Kubizz onmiddellijk in goede staat aan
Kubizz terug worden gezonden.
12.3 De Leverancier is verplicht de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting
op te leggen aan haar medewerkers/ondergeschikten en derden die noodzakelijkerwijs
kennis krijgen of dragen van de in het voorgaande lid bedoelde informatie en staat er
voor in dat die medewerkers/ondergeschikten en derden deze verplichting nakomen.
Dit beding is tevens bedoeld als derdenbeding ten behoeve van Kubizz.
Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Kubizz kan – onverminderd haar recht op schadevergoeding – een overeenkomst
met de Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat zij zelf ter zake tot
schadevergoeding jegens de Leverancier verplicht is, met onmiddellijke ingang, dus
zonder nadere ingebrekestelling, buitengerechtelijk ontbinden:
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a. in geval van niet-nakoming door de Leverancier van enige verplichting jegens Kubizz;
b. wanneer naar het oordeel van Kubizz blijkt dat de financiële positie van de Leverancier ernstige risico’s voor Kubizz inhoudt, tenzij de Leverancier na eerste verzoek daartoe door Kubizz tot genoegen van Kubizz zekerheden stelt;
c. wanneer ten laste van de Leverancier conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. wanneer aan de Leverancier surséance van betaling wordt verzocht, dan wel indien
de Leverancier een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, komt te overlijden of het
bedrijf staakt;
e. in geval van het (verzoek tot) faillissement van de Leverancier ;
f. in het geval van curatele, stillegging, liquidatie van de Leverancier, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van enige bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen,
g. in geval van overmacht aan de zijde van Kubizz;
h. in het geval de zeggenschapsrechten, c.q. eigendomsverhoudingen in de Leverancier wijzigen dan wel in het geval de Leverancier een activa/passivatransactie met derden aangaat;
13.2 De Leverancier is gehouden de schade die Kubizz lijdt als gevolg van de ontbinding, te vergoeden, behoudens voor zover de ontbinding geschiedt als gevolg van de
niet-nakoming door de Leverancier, veroorzaakt door overmacht, overigens met inachtneming van hetgeen zoals is bepaald in artikel 10.
Artikel 14 –Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen Kubizz en de Leverancier zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda.
Artikel 15 – Slotbepaling
15.1 De Nederlandstalige tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden vormt de
enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling
in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.
Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op
5-12-11 onder dossiernummer 20103260.
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