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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

MCB VOOR DE LEVERING VAN   

GOEDEREN EN DIENSTEN  

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt ver-

staan onder:  

MCB: (1) MCB International B.V. (statutair gevestigd 

te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel (“KvK”) onder nr. 17011393), (2) MCB 

Nederland B.V. (statutair gevestigd te Valkens-

waard, ingeschreven bij de KvK onder nr.  

17075728), (3) MCB Direct B.V. (statutair gevestigd 

te Valkenswaard, ingeschreven bij de KvK onder nr. 

17096466) en (4) MCB Specials B.V. (statutair ge-

vestigd te Almere, ingeschreven bij de KvK onder nr. 

39065330), welke vennootschappen ieder afzonder-

lijk in deze algemene inkoopvoorwaarden worden 

aangeduid als “MCB”.   

Algemene Inkoopvoorwaarden: onderhavige alge-

mene inkoopvoorwaarden van MCB voor de levering 

van Goederen en Diensten.   

Diensten: werkzaamheden die in iets anders be-

staan dan het tot stand brengen van een werk van 

stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven 

van werken of het vervoeren of doen vervoeren van 

personen of zaken.   

Goederen: roerende zaken, onroerende zaken, soft-

ware en vermogensrechten.  

Leverancier: de partij die aan MCB Goederen en/of 

Diensten levert of met MCB is overeengekomen 

zulks te doen.   

Partijen: MCB en Leverancier.  

Schriftelijk: elke vorm van communicatie via post, e-

mail of ander elektronisch dataverkeer.   

Offerte: een op verzoek van MCB door Leverancier 

opgesteld document bevattende een gespecifi-

ceerde aanbieding betreffende een beoogde Over-

eenkomst.   

Order: een door MCB bij Leverancier geplaatste 

schriftelijke bestelling voor de levering van Goederen 

en/of Diensten.  

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspra-

ken tussen MCB en Leverancier betreffende de in-

koop van Goederen en/of Diensten door MCB, als-

mede alle (rechts-) handelingen die daarmee ver-

band houden.  

Overmacht: iedere tekortkoming die haar oorzaak 

vindt in omstandigheden die buiten de redelijke con-

trole liggen van de partij die tekortschiet. Onder over-

macht wordt in ieder geval niet verstaan: ziekte van 

personeel, gebrek aan personeel, stakingen, verlate 

aanlevering of ongeschiktheid van materialen om 

welke reden dan ook, en/of liquiditeits- c.q. solvabili-

teitsproblemen aan de zijde van Leverancier. Even-

min wordt onder overmacht begrepen een  

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 

van (een) door Leverancier ingeschakelde derde(n). 

Artikel 2. Algemene bepalingen 

2.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toe-

passing op en maken integraal onderdeel uit van 

alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, Orders, 

orderbevestigingen, opdrachten, opdrachtbe-

vestigingen, Overeenkomsten en andere rechts-

handelingen voor het leveren van Goederen 

en/of Diensten.  

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Leve-

rancier gehanteerde algemene voorwaarden 

wordt door MCB uitdrukkelijk van de hand gewe-

zen.  

2.3 Afwijkingen van de Algemene Inkoopvoorwaar-

den gelden slechts indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk worden overeengekomen en slechts 

voor de desbetreffende Overeenkomst.  

2.4 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse 

tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden en 

vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Ne-

derlandse tekst. 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van over-

eenkomsten 

3.1 Aanvragen van een Offerte zijn vrijblijvend en 

binden MCB niet. Aanvragen van MCB gelden 

als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.  

3.2 Een mondelinge of schriftelijke Offerte geldt als 

een bindend en onherroepelijk aanbod. 

3.3 Offertes zijn vrij van kosten.   

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door schrifte-

lijke aanvaarding van de Offerte. Een Overeen-

komst komt enkel tot stand indien deze schrifte-

lijk door MCB is goedgekeurd.  

3.5 Indien een Order door MCB wordt geplaatst zon-

der een daaraan voorafgaande Offerte van Le-

verancier, dan komt de Overeenkomst tot stand 

op het moment dat binnen twee (2) werkdagen 

na ontvangst van deze Order Leverancier geen 

protest heeft aangetekend tegen de inhoud 

daarvan. 

3.6 MCB is gerechtigd een door haar geplaatste Or-

der na de totstandkoming van de Overeenkomst 

te wijzigen, zonder tot enige betaling of vergoe-

ding jegens Leverancier te zijn gehouden, mits 

MCB haar wens daartoe binnen een redelijke 

termijn na de totstandkoming van de Overeen-

komst schriftelijk aan Leverancier kenbaar 

maakt. 

Artikel 4. Prijzen en betaling 

4.1 Alle overeengekomen prijzen zijn vast en luiden 

in Euro’s. 

4.2 De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw 

en omvatten alle kosten in verband met de na-

koming van de verplichtingen van Leverancier, 

waaronder maar niet uitsluitend, in- en  
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uitvoerrechten, accijnzen, alsmede alle overige 

heffingen of belasting opgelegd of geheven met 

betrekking tot de Goederen en/of Diensten, do-

cumentatie, emballage, verpakking en verzen-

ding.  

4.3 Prijsverhogingen ontstaan door meerwerk kan 

Leverancier slechts in rekening brengen indien 

MCB vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de 

uitvoering van dit meerwerk. Artikel 7:755 BW is 

van toepassing.   

4.4 Bij Overeenkomsten tot levering van Goederen 

is Leverancier niet eerder gerechtigd de prijs 

van de Goederen te factureren dan nadat de le-

vering daarvan is voltooid, op de wijze zoals be-

paald in artikel 5.7.  

4.5 Bij Overeenkomsten tot levering van Diensten is 

Leverancier niet eerder gerechtigd de prijs van 

de werkzaamheden te factureren dan na uitvoe-

ring van de Diensten door Leverancier en schrif-

telijke goedkeuring daarvan door MCB.  

4.6 De betalingstermijn is zestig (60) dagen na ont-

vangst van de factuur.  

4.7 Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke 

vereisten en dienen bij voorkeur digitaal, in PDF-

vorm, aangeleverd te worden. Verder dienen 

facturen te zijn voorzien van het bestel- en/of or-

dernummer van MCB.  

4.8 Indien Leverancier enige verplichting uit hoofde 

van de Overeenkomst of de Algemene Inkoop-

voorwaarden niet (volledig) nakomt, is MCB ge-

rechtigd de betalingsverplichting aan Leveran-

cier op te schorten.  

4.9 MCB is te allen tijde bevoegd vorderingen van 

Leverancier op haar te verrekenen met vorderin-

gen die zij dan wel een aan haar gelieerde ven-

nootschap, uit welke hoofde dan ook, heeft op 

Leverancier dan wel op een aan Leverancier ge-

lieerde vennootschap.  

4.10  Betaling door MCB houdt op geen enkele wijze 

afstand van recht in. 

Artikel 5. Levering 

5.1 Levering van Goederen geschiedt volgens DDP 

(“Delivered Duty Paid”) volgens de meest re-

cente versie van de Incoterms zoals vastgesteld 

door de International Chamber of Commerce 

(“ICC”), op de overeengekomen plaats van leve-

ring, stipt op het overeengekomen tijdstip binnen 

de geldende lostijden van MCB of binnen de 

overeengekomen termijn(en) als vermeld in de 

Overeenkomst. Het overeengekomen tijdstip of 

de overeengekomen termijn is fataal. Onder le-

vering wordt mede verstaan de levering van alle 

bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende 

documentatie. Leverancier zal – indien nodig – 

zorg dragen voor de aanvraag en verkrijging van 

de vereiste exportvergunning om de Goederen 

te exporteren uit het land van oorsprong.  

5.2 De Diensten worden door Leverancier (op)gele-

verd en/of verricht op de in Overeenkomst be-

paalde tijd en plaats.  

5.3 Indien levering niet op het overeengekomen tijd-

stip of binnen de overeengekomen termijn kan 

plaatsvinden, dient Leverancier MCB hierover, 

onder opgave van de correcte data van de leve-

ringen, schriftelijk te informeren. Leverancier 

heeft uitsluitend het recht op deelleveringen bij 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

MCB. Indien MCB haar goedkeuring voor deel-

leveringen verleend, wordt voor de toepassing 

van dit artikel onder levering mede een deelle-

vering verstaan.  

5.4 Bij overschrijding van een overeengekomen ter-

mijn voor (delen van) de levering is Leverancier, 

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is 

vereist, in verzuim.  

5.5 Leverancier zal, onverminderd het recht van 

MCB om vergoeding van eventueel geleden 

schade te vorderen, voor elke week, een ge-

deelte van die week daaronder begrepen, waar-

mee de levertermijn wordt overschreden, zon-

der ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare 

boete verschuldigd zijn ten bedrage van 1% van 

de waarde van de Order, met een maximum van 

10% van de waarde van de Order. 

5.6 Met levering van meer of minder dan de be-

stelde hoeveelheid wordt slechts akkoord ge-

gaan indien MCB en Leverancier dit schriftelijk 

en uitdrukkelijk overeenkomen.  

5.7 De levering is voltooid op het moment dat de 

Goederen door of namens MCB in ontvangst 

zijn genomen en door of namens MCB voor af-

levering is getekend. Dit laat onverlet dat de ge-

leverde Goederen op grond van artikel 9 lid 3 

kunnen worden afgekeurd. Indien MCB voor le-

vering heeft getekend, kan Leverancier daaraan 

geen enkel recht ontlenen anders dan dat de 

Goederen in ontvangst zijn genomen.  

5.8 Leverancier is niet bevoegd haar leveringsver-

plichting op te schorten ingeval MCB tekort-

schiet in de nakoming van (één van) haar ver-

plichtingen. 

Artikel 6. Risico- en eigendomsovergang 

6.1 De Goederen zijn tot het moment dat de levering 

is voltooid, zoals bedoeld in artikel 5.7, voor re-

kening en risico van Leverancier. 

6.2 Het eigendom van de Goederen gaat over op 

MCB zodra de levering is voltooid, zoals be-

doeld in artikel 5.7.  

Artikel 7. Verpakking 

7.1 Leverancier zal de Goederen voor haar reke-

ning, met inachtneming van de bij of krachtens 

wet of in de Overeenkomst gestelde eisen en op 

een voor de Goederen geëigende manier, 
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verpakken zodat deze hun bestemming in 

goede staat en onbeschadigd bereiken. 

7.2 Leverancier dient voor elke levering een paklijst 

bij te voegen waarop is vermeld: (i) het volledige 

ordernummer; (ii) per onderdeel het itemnum-

mer, hoeveelheid en omschrijving; en (iii) indien 

aangegeven, het artikelnummer.  

7.3 Op zaken met een stukgewicht groter dan  

duizend (1000) kilogram dient tevens het ge-

wicht duidelijk vermeld te worden.  

Artikel 8. Keuring 

MCB mag de Goederen, het productieproces voor de 

Goederen en/of het controleproces voor de Goe-

deren te allen tijde inspecteren. Indien een inspectie 

of test door MCB op de locatie van Leverancier wordt 

uitgevoerd, moet Leverancier redelijke faciliteiten ter 

beschikking stellen en medewerking verlenen  in het 

belang van de veiligheid en het gemak van MCB’s 

inspectiemedewerkers. De kosten voor de keuring 

komen ten laste van de Leverancier, tenzij de gele-

verde Goederen – blijkens de keuring – voldoen aan 

de overeengekomen normen en specificaties.  

Artikel 9. Garantie 

9.1 Leverancier verklaart en garandeert jegens 

MCB dat alle Goederen, voor zover van toepas-

sing:  

(a) geschikt zijn voor het beoogde doel, nieuw, 

verkoopbaar en van goede kwaliteit zijn en vrij 

zijn van gebreken in ontwerp, materialen, con-

structie en vakmanschap;  

(b) strikt overeenkomen met de normen en spe-

cificaties, daaronder begrepen de overeengeko-

men hoeveelheid, goedgekeurde monsters en 

alle andere eisen op grond van de Overeen-

komst;  

(c) vrij zijn van alle zekerheidsrechten en bezwa-

ringen; 

(d) ontworpen,  geproduceerd en geleverd zijn  

met  naleving  van  alle  van  toepassing zijnde  

wet- en regelgeving, EG Richtlijn 2001/95 in-

zake algemene productveiligheid en overige 

overheidsvoorschriften; 

(e) worden geleverd met en vergezeld zijn van 

alle informatie en instructies die nodig  zijn  voor 

een goed en veilig gebruik; en  

(f) voldoen aan de eisen van de binnen de bran-

che gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnor-

men, zoals deze gelden ten tijde van de leve-

ring. 

9.2 Leverancier verklaart en garandeert dat zij MCB 

voorziet van alle informatie die nodig is zodat 

MCB bij haar gebruik van de Goederen aan de 

toepasselijke  wet- en regelgeving en voorschrif-

ten kan voldoen.  

9.3 Indien de Goederen na levering volgens MCB 

niet blijken te voldoen aan de overeengekomen 

vereisten, in het bijzonder die genoemd in artikel 

9.1., zal MCB de Goederen afkeuren en Leve-

rancier daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk 

berichten. MCB beslist, naar eigen inzicht, of Le-

verancier de afgekeurde Goederen binnen een 

door MCB bepaalde termijn en naar haar keuze 

op eerste verzoek dient te herstellen, vervan-

gen, vergoeden of het ontbrekende aanvullen 

totdat aan de overeengekomen vereisten is vol-

daan, onverminderd de andere rechten van 

MCB uit hoofde van een tekortkoming (waaron-

der het recht op beëindiging en schadevergoe-

ding). Alle in verband met dit artikel te maken 

kosten (inclusief die van reparatie en demon-

tage) komen voor rekening van Leverancier. 

9.4 Voor zover Leverancier haar verplichtingen uit 

hoofde van artikel 9.3 niet nakomt, is MCB ge-

rechtigd de in dat artikel bedoelde handelingen 

te (doen) verrichten voor rekening en risico van 

Leverancier. MCB zal Leverancier daarvan in 

kennis stellen. 

9.5 Indien de geleverde Goederen niet blijken te vol-

doen aan het bepaalde in de Overeenkomst  en 

de Algemene Inkoopvoorwaarden dan wel in de 

Overeenkomst verstrekte garanties en/of over-

eengekomen eisen, is MCB bevoegd de rechten 

als genoemd in artikel 9.3 en 9.4 uit te oefenen.  

9.6 Leverancier garandeert dat de Goederen aan de 

Overeenkomst en de Algemene Inkoopvoor-

waarden beantwoorden gedurende een periode 

van vierentwintig (24) maanden (de “Garantie-

termijn”) nadat de levering is voltooid, zoals be-

doeld in artikel 5.7,  dan wel na vervanging of 

aanvulling waarop de garantiebepalingen van 

toepassing zijn.  

9.7 Het bovenstaande laat onverlet de verplichting 

van Leverancier tot vergoeding van de overige 

kosten die MCB noodzakelijkerwijs heeft moe-

ten maken door of in verband met het niet vol-

doen aan de garantieverplichtingen als bedoeld 

in dit artikel door Leverancier, totdat de Diensten 

in overeenstemming met de overeengekomen 

vereisten zijn uitgevoerd dan wel totdat de ge-

brekkige Goederen zijn hersteld en/of vervan-

gen.  

9.8 Dit artikel ontheft Leverancier niet van haar aan-

sprakelijkheid voor verborgen gebreken bij gele-

verde Goederen die na de Garantietermijn  

blijken, doch voor het verstrijken van deze Ga-

rantietermijn aanwezig waren, echter niet langer 

dan tien (10) jaren na verstrijken van de Garan-

tietermijn. 

9.9 a. Leverancier verklaart dat zij voldoet aan de 

voorschriften zoals neergelegd in artikel 33 van 

de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 

1907/2006), meer in het bijzonder informatie 

aan MCB zal verstrekken over SVHC-stoffen die 

zijn opgenomen in de REACH SVHC-kandida-

tenlijst als een dergelijke stof in door de Leve-

rancier te leveren Goederen aanwezig is met 

meer dan 0,1 gewichtsprocent.   
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b. In aanvulling op hetgeen bepaald in dit artikel 

onder a, voldoet Leverancier - gevestigd in de 

EU - aan de verplichtingen op grond van artikel 

9 lid 1 van richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn af-

valstoffen) door Goederen (waaronder tevens 

begrepen verpakkingsmateriaal), welke meer 

dan 0,1 gewichtsprocent van een stof uit de 

REACH kandidaatlijst bevat, bij ECHA te notifi-

ceren voor de SCIP database. Verder ontvangt 

MCB van Leverancier het SCIP notificatienum-

mer zodat MCB en haar klanten daarop haar ei-

gen SCIP notificaties kunnen baseren.  

c. De Goederen moeten bovendien voldoen aan 

de beperkingen die zijn vastgelegd in REACH-

bijlage XVII en verordening EG 2019/1021 

(POP-verordening).   

9.10  Leverancier verklaart dat zij voldoet aan de 

voorschriften zoals neergelegd in Richtlijn (EG) 

2011/65/EU (RoHS-Richtlijn) en dat de Goe-

deren (waaronder tevens begrepen verpak-

kingsmateriaal) geen RoHS-restricties bevatten 

boven hun grenswaarde. Indien de concentra-

ties boven de grenswaarden uitkomen, dan zal 

de Leverancier dat schriftelijk aan MCB verkla-

ren voorafgaand aan de levering.   

9.11  Leverancier verklaart dat zij de verplichtingen 

zoals neergelegd in Verordening EU 2017/821 

(Conflict Minerals-verordening) strikt naleeft en 

daarvan op eerste verzoek een schriftelijke ver-

klaring aan MCB verstrekt. 

9.12  Op verzoek van MCB zal Leverancier een leve-

ranciersverklaring preferentiële oorsprong ter 

beschikking stellen. 

Artikel 10. Uitvoering van Diensten 

10.1  Leverancier moet de Diensten vakkundig en 

met de benodigde zorg leveren, met gebruikma-

king van de juiste materialen en met de inzet 

van voldoende gekwalificeerde ondergeschik-

ten, hulppersonen en/of derden. 

10.2  Slechts met voorafgaande schriftelijke goed-

keuring van MCB kan Leverancier de Overeen-

komst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren 

door (een) derde(n). Leverancier is volledig aan-

sprakelijk voor het handelen en nalaten van alle 

derden waarmee Leverancier in verband met de 

Diensten gecontracteerd heeft. 

10.3  Leverancier kan slechts na voorafgaande toe-

stemming van MCB ter uitvoering van de Over-

eenkomst gebruik maken van materialen en 

Hulpmiddelen die eigendom zijn van MCB, 

welke zaken enkel voor dat doel aan Leveran-

cier in bruikleen worden gegeven. MCB kan 

voorwaarden verbinden aan de bruikleen. 

10.4  De door MCB ter beschikking gestelde dan wel 

voor rekening van MCB door Leverancier aan-

geschafte of vervaardigde materialen, tekenin-

gen, modellen, instructies, specificaties en ove-

rige hulpmiddelen blijven eigendom van MCB 

c.q. worden eigendom van MCB op het moment 

van aanschaf, vervaardiging of betaling. 

Artikel 11. Veiligheid 

11.1  Bij het verrichten van de Diensten op terreinen 

van MCB dient Leverancier in ieder geval de 

daar geldende veiligheidsvoorschriften en huis-

regels in acht te nemen, waaronder uitdrukkelijk 

begrepen, doch niet uitsluitend, voorschriften 

van MCB. 

11.2  Leverancier is verantwoordelijk voor de nale-

ving van de bij MCB van toepassing zijnde vei-

ligheidsvoorschriften en huisregels door haar 

personeelsleden of andere hulppersonen die 

krachtens de Overeenkomst onder de verant-

woordelijkheid van Leverancier werkzaamhe-

den uitvoeren (“Personeel”) en andere perso-

nen die ter uitvoering van de Overeenkomst 

door Leverancier worden ingezet. 

11.3  MCB heeft de bevoegdheid tot identificatie van 

het Personeel van Leverancier en andere per-

sonen die ter uitvoering van de Overeenkomst 

door de Leverancier worden ingezet alsmede de 

bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle 

door Leverancier bij uitvoering van de Overeen-

komst te gebruiken materialen, apparaten en 

andere hulpmiddelen.  

11.4  Leverancier draagt er zorg voor dat haar aan-

wezigheid en de aanwezigheid van haar Perso-

neel en/of andere hulppersonen die ter uitvoe-

ring van de Overeenkomst door Leverancier 

worden ingezet, op de terreinen en in de gebou-

wen van MCB geen belemmering vormen voor 

de ongestoorde voortgang van de werkzaamhe-

den van MCB en derden.  

11.5  Kosten van vertraging in de uitvoering van de 

Overeenkomst veroorzaakt door het niet nale-

ven van de in dit artikel vermelde verplichtingen 

zijn voor rekening en risico van Leverancier. 

 

Artikel 12. Personeel 

12.1  Indien gedurende de uitvoering van de Over-

eenkomst blijkt dat Personeel niet functioneert 

in het belang van de goede uitvoering van de 

Overeenkomst en/of wegens omstandigheden 

de uitvoering  van de Overeenkomst niet kan 

voortzetten, dan heeft MCB het recht de desbe-

treffende persoon op eerste verzoek door Leve-

rancier te laten vervangen.  

12.2  Voor de vervanging van Personeel is een 

schriftelijk verzoek of voorafgaande schriftelijke 

toestemming van MCB vereist. De eventuele 

kosten die hiermee gepaard gaan komen voor 

rekening van Leverancier. 

12.3  Leverancier garandeert dat Personeel gerech-

tigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan 

wel Diensten te verlenen en zij alle verplichtin-

gen in het kader de Wet arbeid vreemdelingen 
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alsmede de Wet minimumloon en minimumva-

kantiebijslag tijdig en correct nakomt. Leveran-

cier vrijwaart MCB voor alle mogelijke gevolgen 

met betrekking tot niet-nakoming van de in dit 

artikel bedoelde verplichtingen, waaronder uit-

drukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, de 

oplegging van een administratieve boete.  

12.4  Leverancier is verantwoordelijk en aansprake-

lijk voor de nakoming van de uit de Overeen-

komst voortvloeiende verplichtingen uit de be-

lastingwetgeving en de sociale zekerheidswet-

geving. Leverancier vrijwaart MCB voor alle 

aanspraken van de Belastingdienst en eventu-

ele derden met betrekking tot de door Leveran-

cier of een derde verschuldigde omzetbelasting, 

loonbelasting, sociale verzekeringspremies en 

inkomensafhankelijke bijdragen op grond van 

de Zorgverzekeringswet in verband met de uit-

voering de Overeenkomst. 

12.5  Het is Leverancier niet toegestaan gedurende 

de uitvoering van de Overeenkomst personeels-

leden van MCB, welke betrokken zijn bij de uit-

voering van de Overeenkomst, in dienst te ne-

men, tenzij MCB hiervoor voorafgaande schrif-

telijke toestemming heeft verleend. Leverancier 

verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 

50.000,00 (lees: “vijftigduizend euro”) voor ie-

dere overtreding van dit artikel. 

Artikel 13. Geheimhouding  

13.1 Leverancier zal het bestaan, de aard en de in-

houd van de Overeenkomst evenals overige be-

drijfsinformatie waarvan zij in het kader van de 

levering van Goederen en/of Diensten aan MCB 

kennis neemt en waarvan zij redelijkerwijs kan 

vermoeden dat deze vertrouwelijk is, geheim-

houden en derhalve niet aan enige derde open-

baren zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van MCB. Onder vertrouwelijke infor-

matie valt in ieder geval - maar is niet beperkt 

tot - door MCB gehanteerde prijzen, tussen Par-

tijen gemaakte commerciële afspraken en be-

drijfsinformatie, in de ruimste zin des woords, 

van (klanten van) MCB.  

13.2  Leverancier is verplicht de in dit artikel be-

doelde geheimhoudingsverplichting op te leg-

gen aan haar medewerkers/ondergeschikten en 

derden die noodzakelijkerwijs kennis krijgen of 

dragen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

informatie en is er verantwoordelijk voor dat 

deze medewerkers/ondergeschikten en derden 

deze verplichting nakomen.  

13.3  De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit ar-

tikel  geldt niet indien en voor zover een ver-

plichting tot openbaring voortvloeit uit de wet, 

een uitspraak van de rechter of een aanwijzing 

van een toezichthoudend orgaan of overheids-

instantie, in welke gevallen Leverancier vooraf 

de wijze van openbaarmaking zal afstemmen 

met MCB en de openbaarmaking zal worden 

beperkt tot enkel dat gedeelte van de informatie 

waartoe Leverancier wettelijk wordt verplicht.  

13.4  Bij niet-nakoming van verplichtingen ingevolge 

dit artikel heeft MCB het recht de Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder 

dat zij jegens Leverancier enige schadevergoe-

ding is verschuldigd. Daarnaast is Leverancier 

voor iedere overtreding een onmiddellijk opeis-

bare boete verschuldigd van €  25.000,00 (lees: 

“vijfentwintigduizend euro”), te vermeerderen 

met een bedrag van € 5.000,00 (lees: “vijfdui-

zend euro”) voor ieder(e) dag(deel) dat de over-

treding voortduurt, onverminderd het recht van 

MCB om volledige schadevergoeding van Leve-

rancier te vorderen.  

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1  MCB sluit iedere (risico)aansprakelijkheid aan 

de zijde van MCB uitdrukkelijk uit voor directe 

schade, indirecte schade en gevolgschade, be-

drijfsschade, gederfde winst, verminderde 

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, vermin-

king of verlies van data en alle andere vormen 

van directe en/of indirecte schade veroorzaakt 

door MCB, haar hoger leidinggevend personeel, 

haar ondergeschikten en/of door haar ingescha-

kelde derden, tenzij de schade het gevolg is van 

opzet of grove nalatigheid aan de zijde van en-

kel het hoger leidinggevend personeel van 

MCB.  

14.2  Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in 

lid 1 van dit artikel geen standhouden, dan is de 

aansprakelijkheid van MCB beperkt tot maxi-

maal eenmaal het factuurbedrag van de Over-

eenkomst (exclusief btw) waaruit de aansprake-

lijkheid voortvloeit, althans tot dat deel van de 

factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking 

op heeft. De vergoeding van de schade is in ie-

der geval niet hoger dan het bedrag dat de ver-

zekeraar van MCB voor het betreffende geval 

uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van 

MCB onder de toepasselijke verzekeringspolis.  

14.3  Leverancier is aansprakelijk voor en zal MCB 

vrijwaren en schadeloos houden van en tegen, 

alle schade die door MCB of door derden wordt 

geleden als gevolg van een tekortkoming door 

Leverancier, haar personeel of derden die door 

haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn  

betrokken, waaronder – dus niet beperkt tot – 

hulppersonen en onderaannemers, van haar 

verplichtingen op grond van de Overeenkomst, 

een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond, 

tenzij de schade het gevolg is van opzet of be-

wuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het 

hoger leidinggevend personeel van MCB.   

14.4  Leverancier vrijwaart MCB tegen alle financiële 

gevolgen van aanspraken van derden in enig 

verband staande met de uitvoering van haar 

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeen-

komst.  
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14.5  Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid 

als bedoeld in dit artikel  genoegzaam verzeke-

ren, of verzekerd zijn, en verleent MCB desge-

wenst op eerste verzoek inzage in de polis. 

Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot 

hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uit-

voering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

Voornoemd inzagerecht ontheft Leverancier 

niet van zijn aansprakelijkheid ter zake.  

Artikel 15. Beëindiging 

15.1  Indien en voor zover Leverancier niet, niet tijdig 

of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting 

die voortvloeit uit of anderszins verband houdt 

met de Overeenkomst, heeft MCB de keuze: (i) 

Leverancier de gelegenheid te geven om binnen 

een door haar gestelde termijn alsnog aan haar 

verplichtingen te voldoen;   

(ii) de uitvoering van de Overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk op te schorten;   

(iii) de Overeenkomst (gedeeltelijk) (tussentijds) 

op te zeggen met inachtneming van een opzeg-

termijn van dertig (30) dagen, een en ander zon-

der dat MCB tot enige vergoeding van welke 

schade dan ook gehouden is.  

15.2  MCB is voorts gerechtigd de Overeenkomst 

met Leverancier met onmiddellijke ingang op te 

zeggen, zonder dat zij tot enige vergoeding van 

welke schade dan ook gehouden is, ingeval van: 

(i.)  (een aanvraag tot) surseance van betaling 

of faillietverklaring van Leverancier;   

(ii.) onder curatelestelling of onder bewindstel-

ling van Leverancier;   

(iii.) verkoop of beëindiging van de onderneming 

van Leverancier;   

(iv.) intrekking van vergunningen van   

Leverancier die voor de uitvoering van de Over-

eenkomst noodzakelijk zijn; of   

(v.) beslag op een belangrijk deel van de be-

drijfsmiddelen van Leverancier.  

15.3  Ingeval van Overmacht aan de zijde van een 

partij wordt de nakoming van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur 

van de periode waarin de Overmacht voort-

duurt, zonder dat Partijen over en weer tot enige 

schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Op 

straffe van verval van het beroep op Overmacht, 

dient de partij die daarop een beroep wenst te 

doen de andere partij onverwijld, doch uiterlijk 

binnen drie (3) werkdagen na het ontstaan van 

die situatie waarin de Overmacht voortduurt, 

daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien 

de toestand van Overmacht langer duurt dan 

dertig (30) dagen, heeft de andere partij het 

recht de Overeenkomst met onmiddellijke in-

gang schriftelijk op te zeggen, zonder dat daar-

bij enig recht op schadevergoeding zal ont-

staan. 

 

Artikel 16. Intellectuele Eigendom 

16.1  Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die 

MCB in het kader van de Overeenkomst aan de 

Leverancier verstrekt, blijven eigendom van 

(klanten van) MCB en mogen door de Leveran-

cier slechts worden gebruikt ter uitvoering van 

de Overeenkomst. Na afloop van de Overeen-

komst worden de desbetreffende documenten 

en informatie op eerste verzoek aan MCB gere-

tourneerd. 

16.2  Wanneer bij de uitvoering van de Overeen-

komst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, 

dan berusten de intellectuele eigendomsrechten 

bij MCB. Voor zover de intellectuele eigendoms-

rechten krachtens de wet bij Leverancier komen 

te rusten, draagt Leverancier deze intellectuele 

eigendomsrechten bij voorbaat over aan MCB 

en zal Leverancier indien nodig haar medewer-

king verlenen aan deze overdracht en verleent 

zij voorts bij voorbaat een volmacht waarmee 

MCB al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor 

de intellectuele eigendomsrechten bij MCB ko-

men te rusten. Leverancier doet, voor zover wet-

telijk toegestaan, afstand van eventuele per-

soonlijkheidsrechten die bij Leverancier blijven 

berusten. 

16.3  Door het sluiten van de Overeenkomst verklaart 

Leverancier, dat door de vervaardiging, de leve-

ring, het gebruik en/of de reparatie van de Goe-

deren en van elk der onderdelen en door de toe-

passing van de daaraan verbonden werkwijzen 

geen inbreuk op rechten van industriële en intel-

lectuele eigendom van derden wordt gemaakt. 

16.4  Leverancier vrijwaart MCB van iedere aanspra-

kelijkheid die door een derde, op grond van een 

vermeende inbreuk op rechten van industriële 

en intellectuele eigendom van derden, geldend 

gemaakt wordt. Indien MCB door een derde 

wordt geattendeerd op een vermeende inbreuk, 

zal MCB Leverancier hiervan onverwijld in ken-

nis stellen.  

Artikel 17. Privacy 

Indien en voor zover persoonsgegevens worden ver-

strekt in het kader van de uitvoering van de Overeen-

komst, zullen Partijen deze zorgvuldig, vertrouwelijk 

en conform de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming verwerken. 

Artikel 18. Overige bepalingen 

18.1  De Supplier Code of Conduct van MCB (hierna: 

“SCoC”) vormt een integraal onderdeel van de 

Overeenkomst. Leverancier garandeert deze 

SCoC in volle omvang na te leven. De meest re-

cente versie van de SCoC is te raadplegen op 

www.mcb.eu. MCB behoudt zich het recht voor 

de SCoC eenzijdig te wijzigen, indien zij dit 

noodzakelijk acht. In geval de SCoC wijzigt, zal 

MCB de Leverancier hierover informeren. 
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18.2  Leverancier zal de rechten en verplichtingen 

die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien 

noch geheel noch gedeeltelijk aan derden over-

dragen of uitbesteden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van MCB. Deze bepa-

ling heeft goederenrechtelijke werking als be-

doeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

18.3  MCB heeft het recht deze Algemene Inkoop-

voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vul-

len. Ingeval deze Algemene Inkoopvoorwaar-

den wijzigen, zal Leverancier hierover worden 

geïnformeerd door MCB.  

18.4  Voor zover één of meer bepalingen van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of vernie-

tigbaar zijn, zullen Partijen ter vervanging van 

die bepaling(en) nieuwe afspraken maken, die 

(in economisch opzicht) zoveel mogelijk recht 

doen aan de ongeldige bepaling. De overige be-

palingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

blijven onverminderd van kracht.  

18.5  Vorderingsrechten van Leverancier op MCB 

vervallen uiterlijk na verloop van één (1) jaar na 

het ontstaan daarvan. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde  

rechter  

19.1  Op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, Or-

ders, orderbevestigingen, opdrachten, op-

drachtbevestigingen, Overeenkomsten en an-

dere rechtshandelingen voor het leveren van 

Goederen en/of Diensten waarop deze Alge-

mene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, 

is Nederlands recht van toepassing. Buiten-

landse wetgeving en verdragen, zoals de toe-

passelijkheid van het Verdrag der Verenigde 

Naties inzake internationale koopovereenkom-

sten betreffende roerende zaken (Weens Koop-

verdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten, evenals als 

enige bestaande of toekomstige internationale 

regeling inzake koop van roerende lichamelijke 

zaken waarvan de werking door partijen kan 

worden uitgesloten. 

19.2  Alle geschillen die tussen MCB en Leverancier 

mochten ontstaan naar aanleiding van de Of-

ferte, Order, Overeenkomst, dan wel nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg moch-

ten zijn, dan wel alle overige (rechts)handelin-

gen waarop de Algemene Inkoopvoorwaarden 

van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 

rechtbank Oost-Brabant. Indien en voor zover 

Leverancier niet statutair is gevestigd en even-

min het hoofdbestuur of hoofdvestiging heeft op 

het grondgebied van een lidstaat zoals bepaald 

in Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-Veror-

dening), en daar derhalve geen woonplaats 

heeft op grond van de “EEX-Verordening”, zul-

len geschillen uitsluitend worden beslecht over-

eenkomstig het Arbitragereglement van het Ne-

derlands Arbitrage Instituut. De procedure zal 

worden gevoerd in de Engelse taal. De plaats 

van arbitrage is Eindhoven, Nederland. 

 

 

 

 


