
 

Helmondse Metaal Industrie   - Kleibeemd 1 - 5705 DP Helmond - P.O. Box 44 – 5700 AA Helmond - The Netherlands - Commercial Register Eindhoven 17067083 

 Algemene Inkoopvoorwaarden  
1. TOEPASSELIJKHEID  
Op alle overeenkomsten waarmee VDL HMI bv goederen en/of 
diensten inkoopt en alle aanvragen zijn deze inkoopvoorwaarden van 
toepassing. Orders en daarmee verband houdende overeenkomsten, 
alsmede wijzigingen en aanvullingen daarvan zijn voor Helmondse 
metaal Industrie bv , hierna te noemen  VDL HMI, slechts bindend, 
indien zij schriftelijk door Afdeling Inkoop zijn geplaatst of bevestigd. 
Uitvoering van genoemde orders en overeenkomsten zal uitsluitend 
en alleen plaatsvinden op basis van deze "Algemene 
Inkoopvoorwaarden".  
2. PRIJZEN  
Alle in een Overeenkomst genoemde prijzen zijn bindend, exclusief 
omzetbelasting en zijn gebaseerd op de leveringscondities DDP, 
Delivery Duty Paid, Incoterms 2010, op de overeengekomen plaats 
van levering, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
3. LEVERTIJD  
De leverancier is verplicht de order binnen de overeengekomen 
termijn(en) uit te voeren. Alle overeengekomen termijnen gelden als 
fatale termijnen. Indien de order geheel of gedeeltelijk vervroegd 
wordt uitgevoerd, waartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring is 
vereist, zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de oorspronkelijk 
overeengekomen termijn(en) werd(en) aangehouden.  
4. LEVERING  
De leverancier garandeert, dat alle geleverde zaken geschikt zijn voor 
het doel, waarvoor zij zijn bestemd, indien deze bestemming is 
medegedeeld of hem anderzijds redelijkerwijze bekend kan zijn, 
alsmede dat zij conform de overeengekomen specificaties en 
goedgekeurde monsters zijn, voorts, dat de zaken met goed 
vakmanschap vervaardigd, van goede kwaliteit en vrij van fabricage- 
en materiaalfouten zijn en dat de zaken en hun werking voldoen aan 
dwingende voorschriften zoals o.a. met betrekking tot gezondheid, 
veiligheid en milieuhygiëne, geldend in het land waarvoor de zaken 
bestemd zijn, indien deze bestemming hem is meegedeeld of hem 
anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn.  
5. INSPECTIE EN KEURING  
5.1 VDL HMI is bevoegd om zaken bestemd voor de levering aan  
VDL HMI, in het bedrijf van de leverancier en/of van zijn 
toeleverancier, te keuren. De keuring zelf houdt nog geen levering, 
afname of acceptatie van die zaken in. De zaken blijven voor rekening 
en risico van de leverancier tot aan het tijdstip waarop krachtens de 
overeengekomen leveringsconditie het risico op VDL HMI is 
overgegaan.  
5.2 VDL HMI is bevoegd om de geleverde zaken na aankomst op de 
uiteindelijke plaats van bestemming, binnen een redelijke periode na 
ontvangst te keuren op grond van de overeengekomen vereisten, in 
het bijzonder die bedoeld onder punt 4 hiervan. In geval van 
tekortkomingen, die VDL HMI bij een nauwgezet uitgevoerde keuring 
redelijkerwijze niet heeft kunnen vaststellen of zou hebben kunnen 
vaststellen, is VDL HMI bevoegd om, ook na het verstrijken van de 
eerder genoemde redelijke periode, tot afkeuring met inachtneming 
van het hierna gestelde over te gaan. 3 In geval van afkeuring zal 
VDL HMI de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk, onder opgaaf 
van redenen, schriftelijk in kennis stellen. Afgekeurde zaken worden 
naar keuze van VDL HMI ofwel aan de leverancier teruggezonden, 
ofwel gehouden totdat de leverancier nadere instructies ter zake aan 
VDL HMI heeft doen toekomen. Afgekeurde zaken komen voor risico 
van de leverancier vanaf het moment van verzending van de eerder 
genoemde mededeling aan de leverancier. De eigendom van de 
afgekeurde zaken zal weer bij de leverancier berusten vanaf de datum 
van eerder genoemde mededeling. evens zal de leverancier VDL HMI 
op haar eerste verzoek alle reeds betaalde bedragen betreffende die 
afgekeurde zaken c.q. werkzaamheden/diensten geheel en 
onmiddellijk terugbetalen.  
6. FACTURERING EN BETALING  
6.1 Leverancier dient op facturen het opgegeven ordernummer, 
artikelnummer(s) , aantallen, juiste omschrijving(en) en de 
overeengekomen prijs van het artikel te vermelden. Facturen die niet 
aan deze vereisten voldoen, worden door VDL HMI aan de 
Leverancier geretourneerd met het verzoek om aanvulling van de 
ontbrekende gegevens.  
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling na 
uitvoering van de order en ontvangst van de factuur tegen de 
overeengekomen betalingsvoorwaarden, tenzij tegen de wijze van 
uitvoering van de order bezwaar is gemaakt. Tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen einde 
maand na ontvangst en goedkeuring van de betreffende rekening. 
Betaling houdt niet in afstand van enig onzer rechten.  
6.3 VDL HMI is bevoegd de bedragen die zij aan de leverancier 
verschuldigd is te verrekenen met bedragen welke VDL HMI(en/of 
andere tot hetzelfde concern als wij behorende vennootschappen) te 
vorderen heeft van de leverancier (en/of van andere tot hetzelfde 
concern als de leverancier behorende vennootschappen). Indien in 
geval van verrekening bedragen in verschillende valuta luiden zal VDL 
HMI bepalen in welke van die valuta de compensatie zal plaatsvinden. 
Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag 
waarop betaling volgens de desbetreffende facturen verschuldigd is.  
7. EIGENDOM PRODUCTIEGEREEDSCHAP  
7.1 Alle matrijzen, mallen, vormen, stempels, kalibers, modellen, 
tekeningen en andere zaken en gegevens (‘Productiegereedschap’) 
die door de leverancier voor de uitvoering van VDL HMI orders zijn 
aangeschaft en/of vervaardigd, zijn eigendom van  VDL HMI. De 
leverancier houdt het ‘Productiegereedschap’ als bruiklener onder 
zich. Een schriftelijke verklaring dient hiervoor door de leverancier te 
worden getekend bij opdracht.  
7.2 Alle materialen en onderdelen welke VDL HMI ter uitvoering van 
orders aan de leverancier ter beschikking stelt, blijven onder alle 
omstandigheden eigendom van  VDL HMI. De leverancier houdt deze 
materialen en onderdelen in bruikleen onder zich.  
7.3 VDL HMI houdt zich te allen tijde en onder alle omstandigheden, 
het recht voor om deze eigendommen (punt 7.1 en 7.2) – onverschillig 
of deze reeds door de leverancier zijn bewerkt c.q. gebruikt – tegen 
vergoeding van de eventueel door VDL HMI verschuldigde 
bewerkingskosten terug te nemen. De leverancier dient deze 
eigendommen afzonderlijk op te slaan en duidelijk als eigendom van 
VDL HMI te kenmerken. Derden, die zich op deze artikelen willen 
verhalen, dient hij op het eigendomsrecht van VDL HMI te wijzen en 
hij zal VDL HMI onverwijld van zodanige eventualiteit op de hoogte 
stellen.  
7.4 De leverancier zal het  VDL HMI-‘Productiegereedschap’, 
materialen en onderdelen gebruiken noch toelaten dat deze door of 
voor derden worden gebruikt, met enig ander doel dan de uitvoering 
van VDL HMI order(s).  
7.5 Indien krachtens onze order zaken voorzien dienen te worden van 
één of meer merken welke VDL HMI toebehoren of welke VDL HMI 
gerechtigd is toe te passen of te doen aanpassen dan zal de 
leverancier noch impliciet noch op enige andere wijze te eniger tijd 
enige aanspraak maken op dat (die) merk(en) of op enige gelijksoortig 
of aanverwant merk. Slechts aldus door ons bestelde zaken mogen 
door de leverancier van dat (die) merk(en) worden voorzien. De 
leverancier zal zich houden aan onze aanwijzingen met betrekking tot 
afmetingen, plaatsing en andere aspecten verband houdende met 
bedoeld(e) merk(en).  
8. GEVAARLIJKE STOFFEN  
Bij het ten vervoer aanbieden en vervoeren van gevaarlijke stoffen 
dient de leverancier stipt te voldoen aan de desbetreffende wettelijke 
voorschriften, bepalingen van internationale verdragen, conventies en 
overeenkomsten van vervoerders, geldig in die landen (door ons op te 
geven of die hem anderszins redelijkerwijs bekend kunnen zijn) waar 
de bestelde zaken zullen worden vervoerd. De leverancier zal VDL 

HMI zodanige schriftelijke informatie verschaffen over de 
samenstelling van deze gevaarlijke stoffen dat bij het vervoeren, 
opslaan en verwerken ervan kan worden voldaan aan desbetreffende 
wettelijke voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, 
conventies en overeenkomsten geldig in de in de vorige alinea 
bedoelde landen. Dit alles overeenkomstig de Europese verordening 
REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) 
en RoHS (Beperking van Gevaarlijke Stoffen). De leverancier kan zich 
ter bevrijding van zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit punt 8 niet 
beroepen op door ons verstrekte informatie omtrent bedoelde 
voorschriften en bepalingen.  
9. GEHEIMHOUDING  
De leverancier zal alle van VDL HMI ontvangen mondelinge en 
schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter 
uitvoering van geplaatste orders. Deze gegevens en informatie blijven 
eigendom van VDL HMI en zullen, voor zover in schriftelijke vorm, op 
verzoek onmiddellijk aan VDL HMI worden teruggezonden, evenals 
alle kopieën daarvan. De leverancier is tot absolute geheimhouding 
van deze gegevens en informatie verplicht en hij zal noch daarnaar 
noch naar het feit dat hij aan VDL HMI levert of geleverd heeft in 
publicaties, advertenties en anderszins in mondelinge of schriftelijke 
vorm verwijzen, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van  
VDL HMI.  
10. AANSPRAKELIJKHEID  
10.1 Indien de leverancier niet – of niet tijdig - de prestatie levert die 
met hem is overeengekomen, is de Leverancier van rechtswege in 
verzuim en aansprakelijk voor alle daaruit voor VDL HMI  geleden en 
nog te lijden schade en heeft VDL HMI naar haar keuze het recht om:  
a. de leverancier in de gelegenheid te stellen om alsnog, binnen een 
door VDL HMI te bepalen termijn, aan zijn verplichtingen te voldoen, 
of  
b. de order naar keuze van VDL HMI geheel of gedeeltelijk te 
annuleren zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke 
verklaring; tot een dergelijke annulering is VDL HMI eveneens 
gerechtigd indien de leverancier niet binnen de onder a. door VDL 
HMI te bepalen termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.  
10.2 De onder art. 10.1 beschreven keuze van VDL HMI is 
onverminderd het recht van VDL HMI  op vergoeding van alle 
schaden, kosten en boetes, die direct of indirect voortvloeien uit, dan 
wel samenhangen met, de niet-nakomen van de overeenkomst door 
de Leverancier.  
10.3 De Leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond 
van wet en/of overeenkomst jegens VDL HMI voldoende verzekeren 
en verzekerd houden voor alle risico’s voortkomend uit dit contract. 
De Leverancier zal op verzoek van VDL HMI onverwijld (een 
gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van 
premiebetaling overleggen.  
10.4 Indien VDL HMI de Leverancier niet aan zijn verplichtingen 
houdt, zal zulks niet geacht worden te betekenen dat VDL HMI 
afstand doet van haar rechten en zij behoudt zich het recht voor om, 
binnen redelijke termijn, alsnog naleving van die verplichtingen te 
verlangen.  
11. OVERDRACHT, UITBESTEDING  
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de leverancier 
geacht geen orders c.q. opdrachten van VDL HMI geheel noch 
gedeeltelijk, bij en/of door derden te laten produceren/uitvoeren.  
12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  
12.1 Op alle orders en daarmee houdende overeenkomsten is het 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit 
orders en daarmee verband houdende overeenkomsten zullen 
uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te 
Rotterdam, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.12.2 
Het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (veelal aangeduid als Het Weens 
Koopverdrag) is niet van toepassing.  
13. SLOTBEPALING  
Alle -VDL HMI leveranciers worden geacht zich te houden aan de 
“Ten Principles” zoals vastgelegd in het United Nations Global 
Compact, betreffende mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.  
14. MILIEU 
VDL HMI voelt zich verantwoordelijk voor mens en milieu, conform 
ISO 14001 met de focus op specifieke, milieu-uitdagingen zoals 
klimaatverandering dit verwachten we ook van onze leveranciers, al 
dan niet hiervoor gecertificeerd. 
 
General Purchase Conditions  
1. APPLICABILITY  
These general purchase conditions are applicable to all purchase 
orders and agreements on which Helmondse Metaal Industrie bv  
buys goods and/or services and requests for quotation. Purchase 
orders and agreements thereto related, as well as adjustments and 
additions thereto, are only binding for Helmondse Metaal Industrie bv  
(hereafter referred to as  VDL HMI) if they have been placed or 
confirmed in writing by the Purchase Department. Execution of said 
orders, agreements and quotations shall be solely based on these 
general purchase conditions.  
2. PRICES  
Unless otherwise agreed in writing all prices stated in an agreement 
are binding, excluded VAT and delivery DDP (according Incoterms 
2010) at agreed location.  
3. DELIVERY DATE  
The supplier shall execute the order(s) within the agreed time frame. 
All agreed time frames are considered fatal. In the event of early 
execution of all or part of the order, which is permitted only with the 
prior written approval of  VDL HMI, payment will nevertheless be 
effected as if the initially agreed time(s) had been adhered to.  
4. DELIVERY  
The supplier guarantees that all the goods delivered are fit for the 
purpose for which they are destined, provided that either he has been 
informed of such purpose or the same was otherwise reasonably 
known to him. Supplier also guarantees that the goods are in 
conformity with the agreed specifications and approved samples and 
further that the goods are of sound workmanship, of good quality and 
free from faults in manufacturing and material. The goods and their 
performance shall satisfy mandatory regulations relating to a.o. health, 
safety and the environment valid in the country for which the goods 
are destined if this destination was communicated to him or was 
otherwise reasonably known to him.  
5. ASSESSMENT  
5.1 VDL HMI shall be entitled to inspect the goods intended for 
delivery to VDL HMI at the factory of the supplier or its sub-supplier. 
Such inspection does not imply delivery, taking-over or acceptance of 
those goods. The goods remain for the account and at the risk of the 
supplier until the risk has passed on to VDL HMI in accordance with 
the agreed terms of delivery.  
5.2 VDL HMI shall be entitled to inspect the goods upon their arrival at 
the ultimate place of destination within a reasonable period after 
receipt, in order to ascertain that goods meet the set requirements, 
particularly those specified in point 4. In case of shortcomings which 
VDL HMI could not reasonably discover or which could not have been 
found during a thorough inspection, VDL HMI shall still be entitled to 
reject the goods even after expiration of the said reasonable period 
taking into account the provisions as set forth herein below.  
 
5.3 In the event of rejection, VDL HMI shall inform the supplier in 
writing as soon as possible, stating the reason which led to the 
rejection. At our discretion, rejected goods will be returned to the 
supplier or retained until the supplier has given us further instructions 
as to their disposal. Rejected goods will be for the supplier's risk as 
from the moment of dispatch of the notice of rejection to the supplier. 

From the date of dispatch of said written notice to the supplier the 
property of the goods shall pass to the supplier. The supplier shall 
refund on our first demand, without delay and without any deduction, 
all amounts paid by us relating to the rejected goods, works or 
services.  
6. INVOICING AND PAYMENT  
6.1 The supplier must state the specified order number, the 
commissioning party’s item numbers, quantities, correct descriptions 
and the agreed prices on the invoice. Invoices which do not meet 
these requirements will be returned to the supplier with the request to 
include the missing details.  
6.2 Unless otherwise agreed in writing, payment shall be effected after 
the order has been duly executed and after receipt of the relevant 
invoice, in accordance with the agreed payment terms unless VDL 
HMI has objected to the way in which the order has been executed. 
Unless otherwise agreed in writing our general term of payment is 30 
days net end of the month. The payment being done does not waive 
our rights.  
6.3 VDL HMI shall be entitled to offset amounts due by us to the 
supplier, with amounts due by the supplier (and/or other companies 
being a member of the same group) to VDL HMI (and/or to other 
companies being a member of the group). Where, in the event of 
offset, amounts are quoted in different currencies VDL HMI shall 
decide in which of these currencies the offset shall be affected. 
Conversion shall be effected at the rate of exchange valid at the due 
date of payment of the relevant invoice(s).  
7. OWNERSHIP PRODUCTION TOOLS  
7.1 All models, dies, molds, jigs, tools, drawings and other items or 
data (‘Production Tools’) which are acquired or manufactured by the 
supplier for the execution of VDL HMI orders are the property of VDL 
HMI . The supplier keeps these ‘Production Tools’ on loan. A written 
agreement will be signed by both parties at ordering.  
7.2 All materials and parts which are delivered to the supplier in order 
to be able to execute our orders remain the property of VDL HMI 
under all circumstances. The supplier keeps these materials and parts 
on loan.  
7.3 VDL HMI reserves the right, at all times and under all 
circumstances, to take back these properties (point 7.1 and point 7.2) 
whether or not the same have been processed and/or used by the 
supplier, against reimbursement of processing costs, if due by us. The 
supplier shall store these properties separately and shall clearly mark 
all items as such. Supplier shall inform any third party who might seek 
recourse of our proprietary right and shall immediately inform us of 
such an eventuality.  
7.4 The supplier shall not use such items nor will he allow them to be 
used by or on behalf of third parties for or in connection with any 
purpose other than the execution of VDL HMI orders.  
7.5 Where pursuant to our order goods are to be provided with one or 
more trademarks owned by us or with trademark(s) which we are 
entitled to apply, the supplier shall not in any way by implication or 
otherwise claim any title to such trademark(s) or similar or related 
trademark(s). Only goods so ordered by VDL HMI shall have such 
trademark(s) applied to them. The supplier shall adhere to our 
instructions with respect to dimensions, positioning and other aspects 
related to said trademark(s).  
8. DANGEROUS GOODS  
When offering for transport or transporting dangerous goods the 
supplier shall strictly adhere to statutory provisions and provisions of 
international treaties, conventions and agreements relating to 
transport of goods applicable in the countries (to be communicated by 
VDL HMI or otherwise reasonably known to the supplier) where the 
goods will be transported.  
The supplier shall provide written information regarding the 
composition of dangerous goods so that transport, warehousing and 
processing thereof may be effected in compliance with the relevant 
provisions of laws, international treaties, conventions and agreements 
applicable in the countries referred to in the foregoing paragraph. All 
in accordance with REACH (regulation of the European Parliament 
and of the Council concerning the Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals) and ROHS (Restriction of 
Hazardous Substances).The supplier will not be released from his 
obligations under this point 8 by relying on information provided by 
VDL HMI regarding the above mentioned provisions.  
9. CONFIDENTIALITY  
All data and information obtained from VDL HMI, whether verbally or 
in writing, shall be applied by the supplier for the execution of our 
order(s) only. All such data and information shall remain our property 
and, if in written form, shall be returned to us immediately upon our 
first request, together with all copies thereof. All data and information 
shall be kept in strictest confidence by the supplier and he shall not 
refer thereto nor to the fact that he supplies or has supplied VDL HMI 
in any publications, advertisements or other verbal or written form 
unless with our prior written approval.  
10. LIABILITY  
10.1 If the supplier does not - or late - delivers the performance with 
him agreed, the Supplier is legally in default and liable for all loss VDL 
HMI has suffered and is still going to suffer. VDL HMI has at her 
discretion the right to:  
a. to give the supplier the opportunity to remedy his failure within a 
time frame to be fixed by VDL HMI, or  
b. to cancel the order wholly or partially without a written notice of 
default; VDL HMI shall also be entitled to cancel the order in the same 
manner in the event that the supplier shall not have remedied his 
failure within the time frame fixed by VDL HMI in accordance with 
point 10.a.  
10.2 In either case the supplier is liable for all losses, damages, costs 
and expenses including fines which we may incur directly or indirectly 
as a result of such failure.  
10.3 The supplier shall sufficiently insure itself on account of its 
liability by virtue of the law and/or the agreement towards the 
commissioning party and remain insured. Furthermore insure it and 
remain insured against all risks covering this contract. At the request 
of VDL HMI the supplier will immediately submit (an authenticated 
copy of) the insurance policies and proof of payment of the premiums.  
10.4 The fact that VDL HMI omits to insist on supplier's compliance to 
his obligations shall not be construed as a waiver of its right to still 
demand from the supplier strict compliance with such obligations 
within a reasonable time.  
11. OUTSOURCING  
Unless otherwise agreed in writing supplier is not entitled to have VDL 
HMI orders being produced or executed by a third party.  
12. APPLICABLE LAW AND DISPUTES  
12.1 All orders and agreements relating thereto shall be governed and 
construed in accordance with Dutch Law. All arising disputes shall be 
determined only by the competent court in Rotterdam, without 
prejudicing the right to appeal and cassation.  
12.2 The UN Convention on International Sale of Goods (Vienna 
Sales Convention) does not apply to these General Purchase 
Conditions.  
13. FINAL PROVISION  
All suppliers are expected to adhere to the “Ten Principles” of the 
United Nations Global Compact, a set of core values in the areas of 
human rights, labor standards, the environment and anti-corruption.  
14. ENVIRONMENT 
VDL HMI feels responsible for people and the environment, in 
accordance with 
ISO 14001 with the focus on specific environmental challenges such 
as climate change that we expect our suppliers, whether or not 
certified for this. 


