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Algemene Inkoopvoorwaarden van Saris Aanhangers B.V . (hierna aangeduid 
als Saris), gevestigd te Hapert, gedeponeerd ter gr iffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ’’s-Hertogenbosch op 09 .04.2004 onder nummer 
45/2004. 
 
 
Artikel 1 – Algemeen 
 
1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door Saris 

gevraagde offertes of van Saris afkomstige offerte-aanvragen voor aan haar te 
leveren zaken en in haar opdracht te verrichten diensten (waaronder mede 
begrepen de uitvoering van werkzaamheden) alsmede op alle daartoe door Saris 
verstrekte opdrachten en aangegane overeenkomsten. Degene met wie Saris 
hiertoe onderhandelt of een overeenkomst aangaat wordt hierna aangeduid met 
“opdrachtnemer” 

2. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden binden Saris slechts nadat zij 
door Saris uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

3. De toepasselijkheid van door de opdrachtnemer gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Saris van de hand gewezen. 

4. Een overeenkomst die met Saris is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van 
een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene inkoopvoorwaarden voor 
het overige onverminderd van kracht. In de plaats van de ongeldige bepaling 
treedt een zoveel mogelijk met de aard en strekking daarvan overeenkomende 
bepaling, over de inhoud waarvan partijen zonodig nader zullen overleggen. 

 
Artikel 2 – Bevoegdheid personeel  
 
1. Overeenkomsten zijn voor Saris slechts bindend indien deze zijn aangegaan 

danwel schriftelijk bevestigd door de functionaris c.q. de functionarissen van Saris 
die daartoe bevoegd is c.q. zijn volgens uit het Handelsregister van de bevoegde 
Kamer van Koophandel en Fabrieken kenbare gegevens. Op deze bepaling kan 
uitsluitend Saris een beroep doen. 

 
 
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten 
 
1. Een overeenkomst is eerst bindend voor Saris indien zij een opdracht heeft 

verstrekt en deze binnen acht dagen (voor opdrachtnemers in het buitenland: 14 
dagen) schriftelijk – en vooraf per telefax – door de opdrachtnemer aan haar is 
bevestigd. Bij uitblijven van een schriftelijke bevestiging binnen deze termijn is de 
opdracht voor Saris niet langer bindend, onverminderd de binding daarvan voor 
de opdrachtnemer. 

2. Afwijkingen in de bevestiging door de opdrachtnemer van Saris’ opdracht zijn 
voor Saris niet bindend. Bij afwijkingen op ondergeschikte punten komt de 
overeenkomst overeenkomstig de opdracht van Saris tot stand. Bij wezenlijke 
afwijkingen is Saris aan de bevestiging niet gebonden. 
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3. Indien meer wordt geleverd c.q. verricht dan is overeengekomen, is Saris voor het 

meerdere geen vergoeding verschuldigd. Indien minder wordt geleverd c.q. 
verricht dan is overeengekomen, is Saris gerechtigd het geleverde c.q. het 
verrichtte deel geheel te weigeren. 

4. Alle door Saris aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde beschrijvingen, 
tekeningen, technische specificaties en overige gegevens blijven eigendom van 
Saris. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Saris niet gekopieerd of 
anderszins verveelvoudigd, aan derden getoond, afgegeven, bekendgemaakt of 
gebruikt worden en dienen op eerste verzoek van Saris te worden teruggegeven. 
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die uit overtreding voortvloeit. 
 

Artikel 4 – Termijnen 
 

1. In de opdracht van Saris danwel de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer 
genoemde termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst zijn bindend en 
dienen strikt te worden nagekomen. De termijnen vangen aan op het tijdstip 
waarop de opdracht door Saris werd verstrekt. 

2. Elke overschrijding van voor de uitvoering van de overeenkomst 
overeengekomen termijnen geeft Saris het recht de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of ten dele te ontbinden. Tenzij de overschrijding 
uitsluitend aan overmacht te wijten is (zulks te bewijzen aan de opdrachtnemer) 
heeft Saris daarbij eveneens recht op vergoeding van kosten en schade, 
waaronder begrepen gevolg- en bedrijfsschade en winstderving. 

3. Indien door enige oorzaak (waaronder begrepen overmacht) uitvoering van de 
overeenkomst door de opdrachtnemer onmogelijk wordt of in de uitvoering 
vertraging optreedt, dient de opdrachtnemer Saris onverwijld (doch uiterlijk binnen 
drie dagen na het bekend worden van de oorzaak) daarvan in kennis te stellen. 
Ingeval van vertraging zal daarbij gelijktijdig opgaaf worden gedaan van de 
verwachte vertragingsduur. 

4. Bij niet-naleving van het bepaalde in lid 3 ingeval van overmacht kan de 
opdrachtnemer op de overmacht geen beroep doen en geldt het in lid 2 bepaald 
onverkort, als ware er geen sprake van overmacht. 

 
 
Artikel 5 – Uitvoering/controle 
 
 
1. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder de 
 voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Saris de uitvoering 
 van de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden op te  dragen. 
2. Saris heeft het recht om tijdens de productie door de opdrachtnemer van aan te 

leveren zaken controle in het bedrijf van de opdrachtnemer uit te voeren of uit te 
doen voeren naar gebruikte materialen en grondstoffen, naar het productieproces 
alsmede naar de opslag van de zaken, materialen en grondstoffen. 

3. Het uitvoeren of achterweg laten van controle als bedoeld in lid 2 tast in generlei 
opzicht de rechten van Saris (waaronder garantieafspraken) en de verplichtingen 
van de opdrachtnemer aan. 
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4. Indien een acceptatietest of een kwaliteitscontrole of –audit is overeengekomen, 
is de opdrachtnemer – ingeval de uitvoering van de betreffende opdracht met 
goedkeuring van Saris geheel of gedeeltelijk aan derden is opgedragen – 
verplicht een gelijke test, controle of audit aan deze derden voor te schrijven. 

 
Artikel 6 – Prijzen en betaling 
 
1. In de opdracht van Saris of in de offerte van de opdrachtnemer vermelde prijzen 

zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vast en inclusief verpakkings-, transport- 
en afleverkosten. 

2. Na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen kunnen 
niet aan Saris worden doorberekend terwijl na de totstandkoming van de 
overeenkomst opgetreden prijsverlagingen wel zullen worden doorberekend. 

3. De opdrachtnemer is gerechtigd te factureren na aflevering van geleverde zaken 
c.q. na oplevering van verrichte werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen dienen facturen een nauwkeurige specificatie te bevatten van 
de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 

4. De betalingstermijn bedraagt 60 dagen na ontvangst van de 
 factuur danwel 14 dagen na ontvangst van de factuur met 3%  
 betalingskorting. 
5. Facturen die aan Saris worden gezonden na verloop van zes maanden of langer, 

te rekenen van de aflevering van de prestatie, worden niet geaccepteerd en door 
verloop van die periode vervalt het recht van de opdrachtnemer op betaling van 
deze facturen. 

 
Artikel 7 – Eigendomsovergang, risico, aflevering, oplevering 
 
1. De eigendom van de door Saris gekochte zaken gaat op haar over doordat en 

zodra de zaken ten behoeve van het transport naar Saris zijn afgezonderd en 
opgeslagen, danwel (indien het voorgaande zich niet voordoet) doordat en zodra 
de zaken zijn geladen op het eerste transportmiddel dat voor het transport wordt 
ingezet. 

2. het risico voor de zaken berust ongeacht het bepaalde in lid 1 bij de 
opdrachtnemer totdat de zaken door Saris op de gegeven plaats van bestemming 
in ontvangst zijn genomen. Eerst dan gelden de zaken als te zijn afgeleverd, ook 
indien is overeengekomen dat het transport door, op kosten en/of in opdracht van 
Saris wordt uitgevoerd. Ingeval van tenietgaan of beschadiging van de zaken 
tijdens het transport is de opdrachtnemer gehouden tot omgaande levering van 
nieuwe vervangende zaken, onverminderd andere aanspraken van Saris. 

3. De opdrachtnemer dient de aan Saris te leveren zaken behoorlijk te verpakken, 
te beveiligen en te verzekeren. Na aflevering dient de opdrachtnemer het 
gebruikte verpakkingsmateriaal kosteloos af te voeren, behoudens voor zover 
Saris ervoor kiest dit te behouden in welk geval zij daarvoor geen vergoeding is 
verschuldigd. 

4. tenzij Saris anders aangeeft, dienen in haar opdracht geleverde zaken te worden 
afgeleverd aan haar vestiging te Hapert aan de Metaalweg 7. Offertes, 
opdrachtbevestigingen, facturen en overige correspondentie dienen te worden 
gericht aan haar postadres, Postbus 9, 5527 ZG  HAPERT. 
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5. Door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden zijn eerst als opgeleverd en 
door Saris geaccepteerd te beschouwen nadat zij volledig zijn voltooid, Saris 
deze heeft geïnspecteerd en deze niet binnen een maand na voltooiing heeft 
afgekeurd. 

6. Indien te leveren zaken voor aflevering gereed zijn maar Saris deze om welke 
reden dan ook niet in ontvangst kan nemen op het overeengekomen tijdstip, zal 
opdrachtnemer gehouden zijn de zaken onder zich te behouden en ze daarbij 
afgezonderd te houden van andere zaken en duidelijk herkenbaar als voor Saris 
bestemd te merken. De opdrachtnemer zal de zaken beveiligen en benodigde 
maatregelen treffen om kwaliteitsverlies ervan tegen te gaan totdat de zaken 
alsnog kunnen worden afgeleverd. Saris zal de hiertoe door de opdrachtnemer 
gemaakte redelijke kosten vergoeden. 

7. Indien vooruitbetaling van Saris mocht zijn overeengekomen, geldt als eveneens 
tussen partijen overeengekomen dat de opdrachtnemer alle materialen, 
grondstoffen en halffabrikaten die hij voor de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikt danwel daartoe bestemt aan Saris in eigendom overdraagt en voor Saris 
houdt zodra ter zake de betreffende overeenkomst vooruitbetaling van Saris is 
ontvangen. De opdrachtnemer is daarbij verplicht de zaken die hij aldus voor 
Saris houdt, van soortgelijke zaken af te zonderen en duidelijk herkenbaar als 
eigendom van Saris te merken. 
 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid 
 
1. De opdrachtnemer garandeert zonder voorbehoud dat de door hem geleverde 

verrichte diensten deugdelijk zijn, generlei gebreken bevatten en geheel aan de 
overeenkomst beantwoorden. 

2. Voor geleverde zaken bedraagt de garantietermijn twaalf maanden met ingang 
van de aflevering als bedoeld in lid 2 van 
artikel 7. Voor verrichte werkzaamheden bedraagt de garantietermijn twaalf 
maanden na acceptatie. Ingeval van niet terstond bij aflevering danwel acceptatie 
zichtbare gebreken bedraagt de garantietermijn 12 maanden te rekenen vanaf 
het tijdstip waarop Saris het gebrek heeft ontdekt dan wel in redelijkheid had 
kunnen ontdekken. 

3. De garantie bestaat uit kosteloze reparatie (zodanig dat de zaken na reparatie in 
nieuw toestand verkeren) dan wel – uitsluitend ter keuze van Saris – vervanging 
van geleverde zaken, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 
voor alle schade (waaronder begrepen bedrijfs- en gevolgschade, gederfde winst 
alsmede Saris’ aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van enig gebrek). 
Alle aan de uitvoering van de garantie verbonden kosten zijn voor rekening van 
de opdrachtnemer. Voor gerepareerde of vervangen zaken geldt een nieuwe 
garantietermijn vanaf de dag waarop de reparatie is voltooid en de zaken aan 
Saris zijn geretourneerd ,dan  wel vanaf de dag van levering. 
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4. De opdrachtnemer garandeert dat met de uitvoering van met Saris gesloten 
overeenkomsten geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi-, merk-, model-, of 
andere rechten van derden. Tevens vrijwaart de opdrachtnemer Saris tegen alle 
aanspraken van derden wegens (gepretendeerde) inbreuk op hun rechten. 

5. De opdrachtnemer garandeert aan Saris dat alle voor de betreffende zaken of 
diensten geldende (nationale en internationale), wettelijke veiligheids-, kwaliteits- 
en/of andere normen geheel zullen worden nageleefd. Voor zover dat op grond 
van enige wettelijke regel voorgeschreven is of Saris daar uitdrukkelijk om 
verzoekt zal bij elke aflevering een verklaring worden gevoegd waarin de 
opdrachtnemer bevestigt dat de betreffende zaken aan de geldende normen 
beantwoorden. 

6. De opdrachtnemer is gehouden zich terzake van zijn aansprakelijkheid jegens 
Saris (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, beroeps- of bedrijfs-
aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid) 
deugdelijk en bij een te goeder naam en faam bekend staande 
verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden en op eerste 
verzoek aan Saris bescheiden te overleggen waaruit de naleving van deze 
verplichting blijkt. 

7. Wanneer Saris jegens een consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek 
aan overeenstemming als bedoeld in artikel 2 van ‘EG-richtlijn 1999/44 
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen’ en dit gebrek voortvloeit uit een gebrek in een door de 
opdrachtnemer aan Saris geleverde zaak of verrichte dienst, dan is de 
opdrachtnemer jegens Saris tot volledige schadevergoeding gehouden. 

 
 

Artikel 9 – Annulering, overmacht 
 
1. Saris is te allen tijde gerechtigd een opdracht aan de opdrachtnemer te 

annuleren, ook indien de opdrachtnemer met de uitvoering ervan reeds een 
aanvang heeft gemaakt. Indien de oorzaak van de annulering niet aan de 
opdrachtnemer te wijten is, zal Saris aan de opdrachtnemer de daadwerkelijk 
gemaakte kosten exclusief winstopslag vergoeden voor zover die door de 
annulering zijn veroorzaakt. De opdrachtnemer dient deze kosten te bewijzen. 
Elke andere aanspraak van de opdrachtnemer terzake een annulering door Saris 
is uitgesloten. 

2. Op verzoek van Saris is de opdrachtnemer verplicht reeds vervaardigde zaken 
tegen een nader overeen te komen doch in elk geval redelijke vergoeding aan 
Saris in eigendom over te dragen. 

 
 
Artikel 10 – Door Saris ter beschikking gestelde materialen 
 
1. Materiaal, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen, en soortgelijke zaken die 

door Saris voor de uitvoering van een opdracht aan de opdrachtnemer ter 
beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Saris en dienen door de 
opdrachtnemer steeds herkenbaar als Saris’ eigendom te worden opgeslagen en 
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bewaard. Na uitvoering van de overeenkomst dienen 
zij in goede staat aan Saris te worden geretourneerd. 

2. Zolang de in lid 1 bedoelde zaken in het bezit van de opdrachtnemer zijn, zijn zij 
voor diens risico en is de opdrachtnemer verplicht de zaken behoorlijk te 
onderhouden. 

3. De opdrachtnemer zal de in lid 1 bedoelde zaken op eigen kosten en ten gunste 
van Saris op gebruikelijke voorwaarden verzekeren en verzekerd houden tegen 
de risico’s van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging als gevolg van 
brand, diefstal of vernieling. 

4. De opdrachtnemer dient bij ontvangst van zaken als in lid 1 bedoeld te 
controleren of deze overeenkomen met de specificaties en Saris bij 
geconstateerde verschillen direct te informeren, dit op verval van enige 
aanspraak terzake eventuele verschillen. 

 
 

 
Artikel 11 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen Saris en de opdrachtnemer die (mede) door 

deze algemene inkoopvoorwaarden worden beheerst, is uitsluitend het 
Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle rechtsvorderingen van de overeenkomsten tussen Saris en de  
opdrachtnemer zullen worden aangebracht bij de naar regels van absolute 
competentie bevoegde rechter waaronder de vestigingsplaats van Saris 
ressorteert, behoudens indien volgens dwingende wetsbepalingen een andere 
rechter bevoegd is. 

 


