
 

 

 

 

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN YOUNG BAGS BV 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

(hierna “AIV” genoemd) zijn van 

toepassing op alle Inkooporders voor 

Producten en Diensten die geleverd 

dienen te worden door Verkoper aan 

Young Bags BV, register KvK Amsterdam 

nr. 54861772 en/of haar klanten.  

1.2 Bepalingen in de algemene 

verkoopvoorwaarden van Verkoper (hoe 

dan ook genaamd) of wijziging(en) 

gemaakt door Verkoper aan deze AIV 

worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. 

Aanvullingen of wijzigingen aan en 

afwijkingen van deze AIV zijn alleen 

geldig indien schriftelijk overeengekomen 

en ondertekend door naar behoren 

gemachtigde vertegenwoordigers van 

Partijen. 

  

ARTIKEL 2: DEFINITIES  

2.1 Leverdatum: de datum waarop Verkoper 

de Producten levert en/of de Diensten 

heeft uitgevoerd en voltooid.  

2.2 ICC - Incoterms 2010: regels van de 

Internationale Kamer van Koophandel 

(“ICC”) voor de interpretatie van handels- 

en leveringsvoorwaarden.  

2.3 Vereffende Schadevergoeding: de 

hoeveelheid vaste schadevergoeding zoals 

omschreven in de Inkooporder voor een 

vertraging in de levering van Producten of 

voltooiing van de Diensten.  

2.4 Eigenaar: klant van Young Bags BV die de 

fabriek of voorzieningen opricht en/of 

bezit waarin de Producten en/of Diensten 

zullen worden gebruikt.  

2.5 Partij of Partijen: Young Bags BV en/of 

Verkoper afzonderlijk of gezamenlijk al 

naargelang de omstandigheden.  

2.6 Producten: alle goederen en diensten 

omschreven in de Inkooporder.  

2.7 Inkooporder: een schriftelijke order (op 

papier of via elektronische middelen) 

uitgegeven door Young Bags BV voor de 

inkoop van Producten en/of Diensten.  

2.8 Offerte: het aanbod, voorstel of offerte 

(hoe dan ook genaamd) inclusief omvang, 

specificaties, functionele vereisten, 

kwantiteit, schema, voorwaarden, 

tekeningen en andere gerelateerde 

documenten die daaraan verbonden zijn 

of waarnaar daarin wordt verwezen, 

uitgegeven door Verkoper voor de verkoop 

van Producten en/of Diensten.  

2.9 Terugroeping: een verzoek van Verkoper 

om Producten terug te sturen die een 

mankement vertonen in een 

geproduceerde serie.  

2.10 Verkoper: de rechtspersoon die een 

Inkooporder ontvangt van Young Bags BV. 

2.11 Diensten: alle activiteiten die worden 

uitgevoerd door Verkoper voor Young 

Bags BV en/of Eigenaar, zoals omschreven 

in de Inkooporder, niet bestaande uit de 

levering van Producten.  



    

2.12 Terrein: de fabriek, voorzieningen of 

andere locatie van Eigenaar, waarbij (een 

deel van) de Diensten uitgevoerd dient te 

worden of de Producten dienen te worden 

bezorgd en gebruikt. 

 
ARTIKEL 3: AANVAARDING VAN INKOOPORDER  

3.1 De Inkooporder wordt bindend op de 

datum waarop Verkoper de Inkooporder 

ter aanvaarding ondertekent. Verkoper 

stuurt de aanvaarde Inkooporder terug 

binnen vijf (5) werkdagen na de datum 

van de Inkooporder. Indien verkoper met 

het werk begint voordat het getekende 

Aanvaardingsformulier van de 

Inkooporder is teruggestuurd, wordt 

Verkoper geacht de Inkooporder te 

hebben aanvaard.  

3.2 Young Bags BV heeft het recht om de 

Inkooporder te annuleren indien de 

Inkooporder niet schriftelijk is aanvaard 

binnen het tijdsbestek dat wordt genoemd 

in de Inkooporder of wanneer 

veranderingen zijn gemaakt in de 

Inkooporder door Verkoper, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Young Bags BV. 

 

ARTIKEL 4: LEVERING EN PRIJS  

4.1 Levering zal geschieden zoals bepaald in 

de Inkooporder en volgens de ICC – 

Incoterms 2010. De Leverdatum is van 

het grootste belang. In het geval van late 

levering heeft Young Bags BV het recht 

om de gehele of een deel van de 

Inkooporder te annuleren zonder enige 

aansprakelijkheid. Young Bags BV mag er 

naar eigen oordeel echter voor kiezen om 

niet te annuleren en Verkoper een 

verlenging van de Leverdatum te 

verlenen. Niettegenstaande de annulering 

van de Inkooporder of de verlenging van 

de Leverdatum, blijft de Vereffende 

Schadevergoeding zoals genoemd in de 

Inkooporder, indien aanwezig, opeisbaar 

door Verkoper. Gedeeltelijke levering mag 

alleen worden gedaan bij voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Young Bags 

BV.  

4.2 Verkoper stelt Young Bags BV onmiddellijk 

schriftelijk op de hoogte indien een 

vertraging wordt voorzien en neemt op 

zijn kosten alle nodige maatregelen om 

het afgesproken leveringsschema te 

halen. Young Bags BV behoudt het recht 

om van Verkoper te eisen om op kosten 

van Verkoper dergelijke maatregelen die 

Young Bags BV redelijkerwijs nodig acht 

om het overeengekomen leveringsschema 

te behalen, onverwijld in te voeren.  

4.3 In het geval van verzuim door Verkoper 

onder de hierin genoemde bepalingen 

en/of indien Young Bags BV anderzijds 

bepaalt dat de prestatie van Verkoper 

zodanig is dat het een vertraging in 

levering zal veroorzaken, niet zijnde te 

wijten aan Overmacht, heeft Young Bags 

BV het recht, na voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving aan Verkoper, om een 

gedeelte van of de gehele Inkooporder te 

annuleren overeenkomstig de hierin 

genoemde bepalingen. In het geval de 



    

vertraging te wijten valt aan Overmacht, 

zijn de bepalingen van artikel 20van 

toepassing.  

4.4 De prijs die is omschreven in de 

Inkooporder is vast en vormt de volledige 

compensatie die verschuldigd is aan 

Verkoper voor de Producten en/ of 

Diensten. Er zal om geen enkele reden 

een aanpassing worden gemaakt, 

inclusief, zonder beperking, 

valutawaardeverandering. Alle prijzen en 

tarieven zijn exclusief BTW maar inclusief 

alle transport, verpakking, reizen, logies 

en installatie, invoerrechten en andere 

belastingen, heffingen of kosten, tenzij 

anders bepaald in de inkooporder. 

 

ARTIKEL 5: BETALING  

5.1 Verkoper stuurt een factuur met daarin de 

informatie zoals omschreven in de 

Inkooporder. Een juiste en onbetwiste 

factuur dient betaald te worden binnen 

zestig (60) dagen na ontvangst van de 

factuur of acht (8) dagen na ontvangst 

van de factuur minus 3 %.    

5.2 Young Bags BV heeft te allen tijde het 

recht een bedrag verschuldigd aan 

Verkoper te verrekenen met een schuld, al 

dan niet opeisbaar, die verkoper te allen 

tijde verschuldigd kan zijn aan Young 

Bags BV, inclusief, zonder beperking, een 

Vereffende Schadevergoeding opeisbaar 

door Verkoper.  

5.3 In het geval een factuur wordt verstuurd 

voor de afgesproken leverdatum, als 

gevolg van een voortijdige levering en 

aanvaarding, wordt de afgesproken 

leverdatum als factuurdatum beschouwd 

en ontvangst wordt drie werkdagen 

daarna verondersteld te zijn.  

5.4 In het geval van ontbinding krachtens 

artikel 18 heeft Young Bags BV het recht 

een betaling aan Verkoper uit te stellen.  

5.5 Facturen die na de vervaldatum van zes 

(6) maanden na de leverdatum naar 

Young Bags BV worden verstuurd worden 

niet geaccepteerd door Young Bags BV en 

door het vervallen van genoemde periode 

zal het recht van Verkoper op betaling van 

dergelijke facturen verbeurd worden 

verklaard. 

 

ARTIKEL 6: VERPAKKING  

6.1 De Producten worden adequaat verpakt en 

gemarkeerd in overeenkomst met 

instructies van Young Bags BV. Verkoper 

is aansprakelijk voor alle schade die wordt 

veroorzaakt aan de Producten of het 

gevolg is van de Diensten als gevolg van 

inadequate verpakking. Alle gebruikte 

verpakking wordt het eigendom van 

Young Bags BV.  

 

ARTIKEL 7: VERZENDING EN INSPECTIE  

7.1 Young Bags BV of derden die handelen 

namens Young Bags BV hebben te allen 

tijde het recht de Producten en/of 

Diensten te inspecteren of te testen. 

Verkoper stelt Young Bags BV ten minste 

tien (10) werkdagen van te voren op de 

hoogte van de geplande datum voor een 

dergelijke inspectie of test om Young Bags 



    

BV zo in staat te stellen om er bij te zijn. 

Alle kosten die voor inspectie of testen 

door Verkoper worden gemaakt worden 

door Verkoper gedragen.  

7.2 Indien Young Bags BV of derden die 

handelen namens Young Bags BV bepalen 

dat de Producten en/of Diensten niet in 

overeenstemming zijn met de specificaties 

in de Inkooporder, zal Verkoper op eigen 

kosten de Producten en/of Diensten 

herstellen volgens hun specificaties en 

eventuele gebreken corrigeren.  

7.3 Wanneer en indien vereist in de 

Inkooporder, stemt Verkoper ermee in om 

een gedetailleerd productieschema te 

sturen en om regelmatig 

voortgangsrapporten bij een dergelijk 

schema te sturen. Verkoper stemt ermee 

in om alle verzending op zich te nemen, 

inclusief verzending aan 

onderleveranciers, voor zover nodig om te 

garanderen dat de Leverdatum of een 

andere relevante datum die wordt 

genoemd in de Inkooporder wordt 

nagekomen.  

7.4 Op verzoek van Young Bags BV, geeft 

Verkoper ongeprijsde kopieën van 

Inkooporders uit aan onderleveranciers 

van Verkoper, die een verklaring bevatten 

van de verzendrechten en 

inspectierechten van Young Bags BV, 

zoals hierin uiteengezet.  

7.5 Producten die abusievelijk of in grotere 

hoeveelheid dan omschreven in de 

Inkooporder door Verkoper worden 

geleverd, worden op kosten van Verkoper 

teruggestuurd naar Verkoper.  

7.6 Indien de goederen geweigerd worden 

tijdens of na levering, gaat het risico voor 

de afgewezen goederen over op de 

Verkoper met ingang van de datum van 

het bericht van de afwijzing, zoals 

hierboven uiteengezet. 

 

ARTIKEL 8: DEFINITIEVE AANVAARDING EN 

AFWIJZING  

8.1 Definitieve aanvaarding van Producten 

en/of Diensten of een deel daarvan is 

onderworpen aan toereikend onderzoek op 

het terrein van Young Bags BV of op het 

Terrein waar de Producten gebruikt of 

verwerkt of in werking gesteld zullen 

worden. De definitieve aanvaarding van 

Young Bags BV ontheft Verkoper niet van 

enige verplichting krachtens de 

Inkooporder en/of deze AIV.  

8.2 Bij afwijzing door Young Bags BV van de 

Producten en/of Diensten, heeft Young 

Bags BV recht op vervanging en levering 

daarvan binnen een door Young Bags BV 

te bepalen termijn en onverminderd haar 

andere rechten krachtens de Inkooporder 

en/of AIV. Dergelijke vervanging en 

levering daarvan dient zonder kosten voor 

Young Bags BV te zijn en een dergelijke 

levering dient worden gedaan na inspectie 

en/of schriftelijke toestemming van Young 

Bags BV.  

 

ARTIKEL 9: NALEVING  

9.1 De Producten en/of Diensten worden 

gefabriceerd in overeenstemming met en 



    

voldoen aan alle toepasbare wetten, 

regels en voorschriften in het land van 

oorsprong van Verkoper, evenals in de EU. 

Verkoper verzekert dat de toepasbare van 

kracht zijnde (EU) wetgeving geen 

beperking vormt voor toekomstige steun, 

(weder)verkoop, gebruik of behandeling 

van de Producten en/of Diensten.  

9.2 Voorts verzekert Verkoper dat, wanneer 

de Inkooporder de aanwezigheid van 

Verkoper vereist op het Terrein, Verkoper 

alle toepasbare veiligheids-, gezondheids- 

en milieuvoorschriften zal naleven, 

inclusief lokale beleidsvoorschriften of 

gedragsvoorschriften van Young Bags BV 

of Eigenaar, of andere vereisten die van 

toepassing zijn op het Terrein en in dit 

opzicht instructies van Young Bags BV 

en/of Eigenaar onverwijld zal invoeren.  

9.3 Young Bags BV is toegewijd aan het zaken 

doen zonder illegale, onethische of 

frauduleuze activiteiten. Er wordt van 

leveranciers verwacht om te handelen op 

een wijze die strookt met de ethische en 

professionele normen van Young Bags BV 

die uiteen zijn gezet in de Young Bags BV 

Gedragscode, inclusief onverwijlde 

melding van illegaal, frauduleus of 

onethisch gedrag.  

9.4 Producten en/of Diensten die 

gekwalificeerd kunnen worden als Dual-

Use goed of Technologie volgens de VN 

Veiligheidsraad Resoluties aangaande 

non-proliferatie van 

massavernietigingswapens en/of als 

zodanig genoemd in EU Verordening 

1334/2000, worden door Verkoper 

expliciet als zodanig genoemd in de 

Offerte.  

 

ARTIKEL 10: WIJZIGING ORDERS  

10.1 Een wijziging aan, verandering aan of 

weglating of vervanging van een detail 

van de specificaties, tekeningen etc. van 

Young Bags BV of aan een voorwaarde of 

bepaling van de Inkooporder door 

Verkoper is niet toegestaan zonder 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring 

van Young Bags BV.  

10.2 Verkoper informeert Young Bags BV tijdig, 

maar ten minste zes (6) maanden 

voorafgaande aan enige veranderingen 

aan specificaties of andere essentiële 

veranderingen aan het product. De 

verkoper informeert Young Bags BV in 

detail over deze veranderingen, wat 

Young Bags BV in staat stelt om een 

goedkeuringsproces in te gaan.  

10.3 Young Bags BV kan hoeveelheden en/of 

specificaties die zijn gegeven in de 

Inkooporder te allen tijde wijzigen. 

Wanneer een van de geïnitieerde 

wijzigingen van Young Bags BV de prijs of 

Leverdatum beïnvloeden, brengt Verkoper 

Young Bags BV daarvan op de hoogte 

binnen vijf (5) werkdagen na de 

ontvangstdatum van het bericht van 

wijziging van Young Bags BV. Wijzigingen 

in prijs en/of levertijd dienen wederzijds 

overeen gekomen te worden. In een geval 

waarbij Verkoper verzuimt om een 

verzoek voor een veranderopdracht te 



    

versturen binnen vijf (5) werkdagen na de 

datum van het bericht van wijziging van 

Young Bags BV of na de datum van het 

voorval waardoor de Verkoper beweert dat 

het recht heeft op een wijziging, doet de 

Verkoper naar het oordeel van Young Bags 

BV afstand van het recht op het 

ontvangen van een veranderopdracht. 

 

ARTIKEL 11: RECHT EN RISICO  

11.1 Recht op de Producten en/of Diensten 

gaat over op Young Bags BV bij eerdere a) 

levering aan Young Bags BV of b) betaling 

door Young Bags BV van de eerste termijn 

voor de betreffende Producten en/of 

Diensten. In het laatste geval geeft 

Verkoper “Eigendom van Young Bags BV” 

goed aan en slaat alle goederen waarvan 

het recht is overgegaan op Young Bags BV 

afzonderlijk op. Het risico voor de 

Producten en/of Diensten gaat over op 

Young Bags BV bij levering of, indien van 

toepassing, definitieve aanvaarding.  

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE 

EIGENDOMSRECHTEN  

12.1 Verkoper zal geen gebruik maken van of 

verwijzen naar de intellectuele 

eigendomsrechten van Young Bags BV/ 

Eigenaar en/of hun licentiegevers zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Young Bags BV. Young Bags BV en/of 

Eigenaar blijft de eigenaar van alle 

intellectuele eigendomsrechten op de 

uitvindingen, modellen, ontwerpen, 

schema’s, tekeningen, illustraties, 

catalogi, handboeken en alle andere 

documenten etc. die daarin zijn 

opgenomen zoals geleverd aan Verkoper 

tijdens de duur van de Diensten. Verkoper 

zal bovenstaande niet in zijn geheel of 

gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of 

verspreiden zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Young Bags 

BV.  

 

ARTIKEL 13: INBREUKVORDERINGEN  

13.1 Verkoper stelt Young Bags BV/Eigenaar 

schadeloos en vrijwaart Young Bags 

BV/Eigenaar voor alle schade, verliezen of 

kosten als gevolg van een vordering, actie 

of rechtszaak die voortkomt uit een 

veronderstelde en/of werkelijke inbreuk 

van intellectuele eigendomsrechten van 

derden als gevolg van het gebruik of 

wederverkoop van Producten en/of 

Diensten.  

 

ARTIKEL 14: ADMINISTRATIE EN 

KWALITEITSGARANTIE  

14.1 Verkoper implementeert en onderhoudt 

een adequate administratie om alle 

gegevens na te gaan die betrekking 

hebben op een bepaalde productie, 

inclusief partij-informatie, productiedata, 

verworven onderdelen en bron, die 

minimaal tien (10) jaar na een dergelijke 

productiedatum bewaard zal worden. 

Verkoper bewaart monsters van elke partij 

gedurende minimaal twee (2) jaar na een 

dergelijke productiedatum.  

14.2 Verkoper heeft en onderhoudt een 



    

gecertificeerd kwaliteitssysteem zoals, 

maar niet beperkt tot, ISO 9001-2000. 

Young Bags BV behoudt het recht om de 

naleving daarvan van Verkoper op het 

terrein van Verkoper te inspecteren. 

 

ARTIKEL 15: GARANTIE  

15.1 Verkoper garandeert dat de Producten 

en/of Diensten (i) nieuw en zonder 

gebreken zullen zijn en in alle opzichten 

voldoen aan de specificaties in de 

Inkooporder; (ii) geschikt voor hun doel 

zullen zijn en blijven.  

15.2 Ieder gebrek dat binnen twaalf (12) 

maanden na commerciële exploitatie, 

vanaf de werkelijke levering wordt 

ontdekt, om het even welke eerst 

plaatsvindt, wordt onverwijld gerepareerd 

of vervangen door Verkoper in overleg 

met Young Bags BV. Alle kosten die 

voorkomen uit een dergelijke reparatie of 

vervanging worden gedragen door 

Verkoper. Als de Producten en/of Diensten 

bestemd zijn om deel uit te maken van 

en/of geïntegreerd zullen worden in een 

project van derden, begint de 

garantieperiode van twaalf (12) maanden 

op de datum waarop dergelijk project van 

derden commercieel wordt geëxploiteerd.  

15.3 Wanneer Verkoper verzuimt om 

bovenstaande verplichtingen na te leven 

heeft Young Bags BV het recht om al het 

nodige werk uit te voeren of uit te laten 

voeren op kosten van Verkoper.  

15.4 De garantieperiode voor gerepareerde of 

vervangen onderdelen is twaalf (12) 

maanden na herinstallatie of achttien (18) 

maanden na de oorspronkelijke levering, 

om het even welke periode langer is.  

15.5 De bovengenoemde commerciële 

garantieperiode, of zoals genoemd in de 

Inkooporder, heeft geen invloed op het 

recht van Young Bags BV om nakoming 

van Verkoper’s verplichting te eisen.  

 

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID  

16.1 Verkoper is aansprakelijk voor en stelt 

Young Bags BV schadeloos en vrijwaart 

Young Bags BV voor en tegen claims in 

verband met een Terugroeping, 

persoonlijk letsel of overlijden en/of 

schade aan eigendom voortkomend uit 

handelingen of weglatingen van Verkoper 

of gebreken in het ontwerp, uitrusting, 

materialen of afwerking van de Producten 

en/of Diensten. Voorts vrijwaart Verkoper 

Young Bags BV voor alle kosten en schade 

als gevolg van het (niet) in 

overeenstemming zijn van de Producten 

en/of Diensten met de toepasbare (EU) 

wetgeving. Genoemde aansprakelijkheid 

blijft voortbestaan bij een ontbinding of 

het verlopen van de Inkooporder.  

16.2 Young Bags BV is niet aansprakelijk voor 

speciale schade, indirecte schade of 

gevolgschade van de andere Partij, 

inclusief maar niet beperkt tot, 

winstverlies, verlies van werk, 

onderbreking van werk, verloren goodwill, 

verloren inkomsten en/of 

bedrijfsinformatie, en ongeacht of 

dergelijke schade gebaseerd is op een 



    

onrechtmatige daad, contractbreuk, 

garantieschending of andere juridische 

fout. Young Bags BV is tevens niet 

aansprakelijk voor vorderingen die niet 

zijn ingediend binnen zes (6) maanden na 

de datum van de factuur waarop die 

vordering betrekking heeft.  

16.3 De mogelijke aansprakelijkheid van Young 

Bags BV is in ieder geval beperkt tot het 

bedrag van de factuur waarop een 

vordering betrekking heeft. 

 

ARTIKEL 17: VERZEKERING  

17.1 Verkoper sluit verzekeringspolissen af en 

handhaaft deze inclusief, zonder 

beperking, algemene aansprakelijkheid en 

productaansprakelijkheid, welke 

verzekeringspolissen risico’s dekken 

tijdens de uitvoering van de Inkooporder 

en vijf (5) jaar na nakoming van de 

verplichtingen daarvan van de Verkoper. 

Bij eerste verzoek van Young Bags BV 

overlegt verkoper onverwijld 

verzekeringspapieren van de vereiste 

verzekeringspolissen. Al deze 

verzekeringen bevatten een verklaring 

van afstand van subrogatie tegen Young 

Bags BV en Eigenaar en vermelden Young 

Bags BV en Eigenaar als bijkomende 

verzekerden.  

 

ARTIKEL 18: ONTBINDING  

18.1 In het geval dat Young Bags BV geldige 

redenen heeft om te veronderstellen dat 

Verkoper zal verzuimen om een 

verplichting krachtens de Inkooporder te 

volbrengen zonder adequate waarborg te 

bieden; of Verkoper (i) verzuimt een 

verplichting te volbrengen krachtens de 

Inkooporder die, bij schriftelijke 

kennisgeving door Young Bags BV, 

gedurende 15 kalenderdagen daarna 

onvervuld blijft; (ii) wordt onderworpen 

aan verandering van beheer of eigendom; 

(iii) beëindigt of schorst zijn/haar 

bedrijfsactiviteiten, raakt failliet, 

schriftelijk zijn/haar onvermogen toegeeft 

om zijn/haar toenemende schulden te 

betalen, overdracht doet ten behoeve van 

schuldeisers, onderworpen wordt aan 

direct beheer van een beheerder, curator 

of gelijkwaardige autoriteit of 

onderworpen wordt aan faillissements- of 

insolventieprodures; heeft Young Bags BV 

het recht om onmiddellijk en zonder 

waarschuwing of ingebrekestelling en 

zonder enige aansprakelijkheid of 

onverminderd enig rechtsmiddel en/of 

recht dat Young Bags BV kan hebben, om 

onmiddellijke nakoming van de 

verplichting van Verkoper te vorderen of 

de Inkooporder te annuleren, bezit te 

nemen van de voltooide Producten en/of 

Diensten en/of betaalde bedragen van 

Verkoper te innen. Voorts heeft Young 

Bags BV te allen tijde het recht om voor 

eigen belang (een deel van) de 

Inkooporder te ontbinden door daarvan 

kennis te geven aan Verkoper. In een 

dergelijk geval heeft verkoper het Recht 

op betaling van het deel van het 

Product/Diensten dat succesvol is 



    

geleverd/uitgevoerd en aanvaard door 

Young Bags BV en/of Eigenaar, evenals 

betaling voor andere aantoonbare kosten 

van Verkoper die redelijkerwijs zijn 

gemaakt tot aan de datum van 

ontbinding, daarbij gebruik makend van 

tarieven zoals afgesproken tussen Partijen 

of, bij het ontbreken van afgesproken 

tarieven, zoals redelijkerwijs afgesproken 

tussen Partijen.  

 

ARTIKEL 19: OPSCHORTING  

19.1 Young Bags BV kan te allen tijde, en 

zonder de Inkooporder anderszins te 

beïnvloeden, per schriftelijke kennisgeving 

aan Verkoper, verdere prestatie van een 

deel of de gehele Inkooporder door 

Verkoper opschorten. Bij ontvangst van 

een dergelijke kennisgeving, schort 

Verkoper verdere prestatie onverwijld op 

en zorgt tijdens de duur van de 

opschorting, naar behoren voor en 

beschermt al het werk dat in verband 

staat met de Producten in ontwikkeling en 

enig aanwezig materiaal, voorraden en 

gereedschap. Young Bags BV kan te allen 

tijde per schriftelijke kennisgeving de 

opschorting intrekken en Verkoper hervat 

onverwijld de prestaties en zet deze 

toegewijd voort krachtens de Inkooporder.  

19.2 Wanneer opschorting redelijkerwijs prijs 

en/of leverschema beïnvloedt, brengt 

Verkoper Young Bags BV schriftelijk op de 

hoogte en stelt de nodige veranderingen 

voor. Partijen zullen in goed vertrouwen 

de voorgestelde veranderingen bespreken. 

Wanneer de duur van de opschorting 

langer dan honderd en tachtig (180) 

opeenvolgende kalenderdagen bedraagt, 

hebben beide Partijen het recht om de 

Inkooporder te in hun eigen belang te 

ontbinden en artikel 18 hierboven zal van 

toepassing zijn. 

 

ARTIKEL 20: OVERMACHT  

20.1 Partijen zijn niet verantwoordelijk voor 

enige vertraging of verzuim in het 

uitvoeren van hun verplichtingen 

krachtens een Inkooporder wanneer dit te 

wijten is aan Overmacht. Ten behoeve 

hiervan betekent Overmacht een 

vertraging in of gebrek in de uitvoering 

van verplichtingen die direct en enkel toe 

te schrijven is aan gebeurtenissen die 

dwingend, onvoorzien, onvermijdelijk, 

buiten de controle van de beroepende 

Partij of anderszins aan de Partij toe te 

schrijven zijn en niet te wijten zijn aan 

een gebrek en nalatigheid van zijn/haar 

kant.  

20.2 Overmacht kan bestaan uit, maar is niet 

beperkt tot, de volgende gebeurtenissen 

of omstandigheden:  

 oorlog, vijandelijkheden, invasie, 

maatregelen van buitenlandse vijanden;  

 rebellie, terrorisme, revolutie, opstand, 

militaire macht of machtsmisbruik, 

burgeroorlog;  

 rel, opschudding, ordeverstoring, 

staking of uitsluiting door anderen dan 

het personeel van de beroepende Partij;  



    

 munitie, explosief materiaal, ioniserende 

straling of besmetting door 

radioactiviteit, behalve wanneer dit toe 

te schrijven is aan het gebruik van 

dergelijke munitie, explosieven, straling 

of radioactief materiaal door Young Bags 

BV of Klanten;  

 natuurlijke rampen zoals overstroming, 

aardbeving, orkaan, tyfoon of 

vulkanische activiteit.  

20.3 De volgende voorvallen worden niet als 

Overmacht beschouwd:  

 normale weerrisico’s;  

 tekort aan materiaal, voorraad, 

vermogen, arbeid en transport;  

 geschillen tussen Verkoper en zijn 

medewerkers;  

 richtlijnen van Regeringsinstanties die 

voortkomen uit verzuim, fout of 

vertraging door Verkoper om zich te 

conformeren aan toepasbare wetten en 

voorschriften of om binnen gepaste en 

behoorlijke tijd verplichte goedkeuringen 

en vergunningen van 

Regeringsinstanties of Lokale Overheden 

te waarborgen  

 enige schendingen of Overmacht van 

onderaannemers of onderleveranciers 

van Verkoper.  

20.4 In het geval van een van de bovenstaande 

gebeurtenissen, brengen Partijen 

onverwijld de andere Partij schriftelijk op 

de hoogte van een dergelijke vertraging of 

verzuim en als een Overmachtsituatie 

langer duurt dan dertig (30) dagen, 

hebben Partijen het recht de Inkooporder 

zonder aansprakelijkheid te ontbinden. 

Verkoper neemt alle redelijke en spoedige 

stappen om het nadelige effect van 

Overmacht te matigen. In het geval van 

Overmacht worden het leveringsschema 

en de gerelateerde betalingsschema’s 

verlengd met en voor zover uitvoering 

wordt beïnvloed door Overmacht, maar 

verkoper heeft in geen geval het recht op 

extra vergoeding vanwege de Overmacht.  

 

ARTIKEL 21: VERTROUWELIJKHEID  

21.1 Beide Partijen houden alle vertrouwelijke 

en gevoelige informatie (inclusief de 

vertrouwelijke informatie van Eigenaar) 

van de andere Partij, die hen gedurende 

de uitvoering van een Inkooporder onder 

ogen komt, strikt vertrouwelijk en Partijen 

nemen adequate maatregelen om te 

garanderen dat hun medewerkers en 

ander betrokken personeel deze 

vertrouwelijkheidsverbintenis in gelijke 

mate zullen naleven. Deze 

vertrouwelijkheidsverbintenis is niet van 

toepassing op informatie (i) die al bekend 

is bij de ontvanger of publiek toegankelijk 

is ten tijde van openbaring, (ii) die door 

derden wettelijk geopenbaard is aan de 

ontvanger zonder een verplichting tot 

vertrouwelijkheid, (iii) die publiek 

toegankelijk wordt na openbaring zonder 

schuld van de ontvanger, (iv) waarvan 

ontvanger kan bewijzen dat het 

zelfstandig is ontwikkeld door de 

ontvanger zonder steun of verwijzing naar 

de informatie van degene die het 



    

openbaart, of (v) die bij wet of openbare 

orde openbaar gemaakt moet worden.  

 

ARTIKEL 22: OVERDRACHT EN 

ONDERAANBESTEDING  

22.1 Partijen zullen de gehele of een deel van 

de Inkooporder niet overdragen of 

onderaanbesteden zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de andere Partij. De toestemming van 

Young Bags BV ontheft Verkoper echter 

niet van enige verplichtingen ten opzichte 

van Young Bags BV. Young Bags BV heeft 

het recht om de Inkooporder aan partners 

van Young Bags BV of aan Eigenaar en 

opvolgers en cessionarissen van Eigenaar 

over te dragen en zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Verkoper.  

 

ARTIKEL 23: HEERSENDE WET EN 

GESCHILLENBESLECHTING  

23.1 Deze AIV worden beheerst door en 

geïnterpreteerd in overeenkomst met de 

wetten van Nederland.  

23.2 Alle geschillen die voorkomen uit of 

verband houden met de inkooporder en/of 

deze AIV (Algemene Inkoop Voorwaarden) 

worden onderworpen aan de exclusieve 

rechtsbevoegdheid van de door Young 

Bags BV bepaalde Nederlandse rechtbank 

in overeenkomst met de Nederlandse 

wetgeving. 
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