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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NEDINSCO  
 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op alle offerteaanvragen, bestellingen en 
overeenkomsten met betrekking tot levering van 
goederen en diensten en het verrichten van 
bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen 
“leveranties”) door de leverancier aan de 
besloten vennootschap B.V. Nederlandse 
Instrumenten Compagnie “Nedinsco”, hierna te 
noemen “Nedinsco”. 
1.2 De algemene voorwaarden van de 
leverancier worden uitdrukkelijk door Nedinsco 
van de hand gewezen. 
1.3 Afwijking van - of aanvullingen op - deze 

voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke 
schriftelijke instemming van Nedinsco.  
1.4 Overeengekomen schriftelijke afspraken 
prevaleren bij eventuele strijdigheid boven deze 
algemene inkoopvoorwaarden.  
1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk door de rechter vernietigd 
wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de 
bepaling geacht te zijn geconverteerd in een 
bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud 
van de inhoud en strekking daarvan, niet 
vernietigbaar/nietig is, en blijven de overige 
bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden 
en/of de overeenkomst volledig van kracht.  
 
2. Intellectuele eigendom; licenties  
2.1 Leverancier staat er voor in, dat de door 
hem aan Nedinsco te leveren goederen c.q. 

zaken geen inbreuk maken op rechten van 
intellectuele eigendom van derden, en vrijwaart 
Nedinsco tegen alle aanspraken die uit dien 
hoofde op haar worden gemaakt. Leverancier zal 
Nedinsco alle schade vergoeden die het gevolg is 
van enige inbreuk.    

 
3. Levering, verpakking en verzending 
3.1 De leverantie geschiedt “Delivered Duty 
Paid” bij Nedinsco in Venlo, volgens de versie 
van de Incoterms die geldt op het moment van 
de bestelling, onverminderd hetgeen is bepaald 
in deze voorwaarden. Alle leverdata zijn fataal 
zodat leverancier bij overschrijding direct in 
verzuim verkeert. Deelleveringen zijn behoudens 
de schriftelijke toestemming van Nedinsco niet 
toegestaan. Iedere zending dient vergezeld 

te gaan van een pakbon en een vrachtbrief. Het 
inkoopordernummer, het product van de 
inkooporder, het artikelnummer en de volledige 
gegevens van de plaats van bestemming en de 
ontvanger moeten op alle verzenddocumenten 
en op de buitenzijde van de verpakking worden 
vermeld. 
3.2 De leverancier zal de te leveren zaken zo 
economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk 
verpakken in overeenstemming met de geldende 
wet- en regelgeving en zodanig dat de zending 
handelbaar is tijdens vervoer en lossen. De 
leverancier zal er voor zorgen dat de leverantie 
in goede staat de plaats van bestemming 
bereikt.  
3.3 Verzekering of premium transport 
kosten zijn niet toegestaan tenzij schriftelijk 
goedgekeurd door de inkoop van Nedinsco. 

Het risico van verlies van goederen welke zijn 
besteld, ongeacht de oorzaak, is de 
verantwoordelijkheid van de leverancier totdat 
de goederen zijn geleverd in overeenstemming 
met de transportvoorwaarden die voor deze 
bestelling zijn vereist. Als de leverancier zich 
niet aan het vermelde leveringsschema houdt, 
kan Nedinsco, naast alle andere rechten die hij 
wettelijk of in billijkheid heeft, levering op de 
meest snelle manier verlangen, en eventuele 

kosten resulterend uit dit premium transport in 
rekening brengen bij de leverancier. 
 
Leverancier zal zich strikt houden aan het 
leverings- of prestatieschema dat in bestelling is 
gespecificeerd. Geen enkele handeling van 
Nedinsco, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot aanvaarding van late leveringen of 
prestaties, vormt een verklaring van afstand van 
deze bepaling. Leverancier zal Nedinsco 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen 
van elke feitelijke of potentiële vertraging in de 
levering of uitvoering van bestelling. Een 
dergelijke kennisgeving omvat de acties die 
worden ondernomen om de vertraging ongedaan 
te maken of te minimaliseren met een herzien 

leverschema; op voorwaarde dat de ontvangst 
van Nedinsco van een dergelijke kennisgeving 
geen afstand doet van de rechten van Nedinsco 
op tijdige leveringen. 
 
4. Eigendomsoverdracht en keuring 
4.1 Nedinsco heeft het recht om de leverantie 
vóór het moment van aflevering bij de 
leverancier te laten keuren of auditeren door 
functionarissen die zij daartoe heeft 
aangewezen. De leverancier dient hiervoor alle 
noodzakelijke medewerking te verlenen. De 
leverancier kan aan de resultaten van een 
keuring vooraf geen rechten ontlenen.  
4.2 Nedinsco heeft het recht, maar niet de 
plicht, de leverantie bij aflevering op de 
overeengekomen plaats te keuren voorafgaand 
aan acceptatie. Tot het tijdstip van eventuele 

goedkeuring blijven de zaken voor rekening en 
risico van leverancier. 
4.3 Indien Nedinsco de geleverde zaken of 
verrichte werkzaamheden niet accepteert, is de 
leverancier verplicht om binnen een week naar 
de keuze van Nedinsco: 
• zorg te dragen voor kosteloos herstel; of 
• zorg te dragen voor kosteloze vervanging van 
de zaken of de werkzaamheden alsnog in 
overeenstemming met de overeenkomst te 
verrichten; of 
4.4 Indien leverancier niet of niet naar 
tevredenheid van Nedinsco voldoet aan zijn 
verplichting van artikel 4.3, is Nedinsco 
gerechtigd voor rekening van leverancier het 
herstel zelf uit te voeren of door een derde te 
laten uitvoeren. Nedinsco heeft het recht de 

gemaakte kosten met de factuur van leverancier 
te verrekenen. 
4.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel 
behoudt Nedinsco zich het recht voor om 
schadevergoeding te vorderen en/of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden.  
4.6 Voor door leverancier geleden schade ten 
gevolge van afkeuring is Nedinsco niet 
aansprakelijkheid. 
4.7 Leverancier gaat ermee akkoord en zal 
ervoor zorgen dat vermoedelijke niet-
goedgekeurde, en nagemaakte artikelen niet zijn 
verwerkt in goederen die aan Nedinsco zijn 
geleverd door de implementatie van beleid dat 
preventie, detectie en risico beperkende 
methoden omvat ter bescherming tegen het 
gebruik en de levering van verdachte niet-

goedgekeurde en vervalste onderdelen. 
In het geval dat de leverancier merkt of 
vermoedt dat het vervalste onderdelen heeft 
geleverd, zal hij Nedinsco direct informeren. Op 
verzoek van de Nedinsco moet de leverancier 
geautoriseerde leveranciersdocumentatie 
verstrekken die de traceerbaarheid van de 
onderdelen verifieert bij de toepasselijk erkende 
leverancier. 
4.8  Alle vereisten kunnen onderworpen zijn aan 
Government Quality Assurance (GQA). U wordt 

op de hoogte gebracht van elke uit te voeren 
GQA-activiteit. 
4.9  Conflictmineralen. Indien leverancier tin, 
tantaal, wolfraam of goud (de 
"Conflictmineralen") of producten die dergelijke 
conflictmineralen bevatten aan Nedinsco levert, 
(i) verbindt de leverancier zich ertoe alle 
toepasselijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot conflictmineralen na te leven; (ii) 
leverancier stemt ermee in om met Nedinsco 
samen te werken alle nodige informatie te 
verstrekken in verband met onderzoek naar het 
land van herkomst en, waar nodig, de nodige 
zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking 
tot producten die door de leverancier aan 
Nedinsco worden geleverd die conflictmineralen 

zijn of die conflictmineralen bevatten; en (iii) 
Leverancier moet conflictmineralen kopen bij en 
verifiëren dat de smelters of raffinaderijen in de 
toeleveringsketen van de leverancier zijn 
opgenomen in de lijst Conflict Free Smelter 
Program (CFSP). Het CFSP publiceert een lijst 
van smelters en raffinaderijen die conflictvrij 
zijn welke beschikbaar is op 
http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-
free-smelter-program/ 
Indien leverancier om welke reden dan ook niet 
voldoet aan de voorwaarden van deze sectie, 
behoudt Nedinsco zich het recht voor deze 
bestelling onmiddellijk te beëindigen en of op te 
schorten zonder enige aansprakelijkheid. 
4.10 De leverancier zal Nedinsco onmiddellijk op 
de hoogte stellen wanneer hij een niet-conform 
product ontdekt. 

4.11 De leverancier zal Nedinsco op de hoogte 
stellen van veranderingen in product en / of 
proces, veranderingen van leveranciers en 
veranderingen van locaties van 
productiefaciliteiten. 
4.12 De leverancier is verantwoordelijk voor de 
conformiteit van alle extern geleverde 
processen, producten en diensten, inclusief 
bronnen die zijn gedefinieerd door Nedinsco of 
haar klanten. 
 
5. Garantie 
5.1 Leverancier garandeert aan Nedinsco, zijn 
opvolgers en rechtverkrijgenden, dat alle 
goederen die hieronder worden verstrekt 
Zijn (i) verhandelbaar, (ii) vrij van materiaal- en 
fabricagefouten, (iii) vrij van defecten in 

ontwerp (tenzij de goederen worden geleverd in 
overeenstemming met de ontwerpspecificaties 
van de Nedinsco), (iv) geschikt voor de beoogde 
doeleinden, (v) in overeenstemming met alle 
toepasselijke specificaties, tekeningen en 
prestatie-eisen, en voor alle software die bij de 
goederen wordt geleverd, (vi) vrij van virussen, 
kwaadaardige codes, worm, tijdbom, 
zelfhulpcode of andere softwarecodes of routine 
ontworpen om te beschadigen, 
software, hardware of gegevens vernietigen of 
wijzigen, elke computer automatisch 
uitschakelen of ongeautoriseerde toegang tot 
software of hardware toestaan; en dat alle 
hieronder aangeboden diensten vrij zijn van (i) 
fabricagefouten, (ii) geschikt voor de beoogde 
doeleinden, (iii) uitgevoerd op een 
professionele en vakkundige wijze, en (iv) in 

overeenstemming met alle toepasselijke 
specificaties, tekeningen en prestatie-eisen. 
5.2. Leverancier is indien Nedinsco een gebrek 
constateert gehouden op eerste aanzegging van 
Nedinsco en naar Nedinsco’s keuze omgaand: 
hetzij alle gebreken kosteloos te herstellen, 
hetzij voor kosteloze vervanging van de 
gebrekkige zaken zorg te dragen, een en ander 
onverminderd overige rechten van Nedinsco. 
5.3. Indien leverancier in gebreke blijft aan zijn 
verplichting te voldoen, heeft Nedinsco het 

http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/
http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/
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recht voor rekening en risico van leverancier het 
nodige te verrichten of door derden te doen 
verrichten. Nedinsco heeft het recht de 
(herstel)kosten met de factuur van leverancier 
te verrekenen. 
 
 
6. Prijs, facturering en betaling 
6.1 De overeengekomen prijs is vast en exclusief 
alle leverings-, vervoer-, administratie-, klein 
orderkosten etc. 
6.2 Nedinsco accepteert geen leverings-, 
vervoers-, administratie-, klein orderkosten, etc. 
op de prijs en behoeft deze kosten niet te 
voldoen.  
6.3 De factuur mag door leverancier verstuurd 

worden na levering. 
6.4 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na 
factuurdatum, tenzij door Nedinsco na ontvangst 
van de leverantie wordt gereclameerd over 
de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde 
in welk geval Nedinsco is gerechtigd de betaling 
op te schorten tot de tekortkoming is verholpen. 
6.5 Nedinsco is gerechtigd de vordering van 
leverancier te verrekenen met al haar, al dan 
niet opeisbare, vorderingen op de leverancier.  
6.6 Nedinsco kan voor rekening van de 
leverancier een waarborgsom of bankgarantie 
verlangen, althans een andere zekerheid, 
alvorens zij goederen ter beschikking stelt of 
een (gedeeltelijke) vooruitbetaling doet. 
Leverancier vrijwaart Nedinsco tegen iedere 
aanspraak op grond van sociale 
(verzekerings)premies of fiscale heffingen van 

overheidswege.  
 
7. Annulering 
7.1 Beëindiging zonder opgaaf van reden 
a. Nedinsco kan deze bestelling te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel 
van een schriftelijke kennisgeving, zonder reden 
en / of voor keuze van Nedinsco, en een 
dergelijke beëindiging vormt geen wanprestatie. 
In een dergelijk geval heeft Nedinsco alle 
rechten en verplichtingen die zowel rechtens als 
eigen vermogen toekomen, inclusief het recht 
van Nedinsco op eigendom en bezit van 
goederen waarvoor betaling is gedaan. 
Leverancier zal schadeloos worden gesteld voor 
eventuele werkelijke, redelijke, onderbouwde 
en toegestane kosten, plus een redelijke winst, 

voor werkzaamheden die tot op heden zijn 
verricht. In geen geval zal het bedrag van een 
dergelijke vergoeding de dan actuele waarde van 
de bestelling overschrijden. Nedinsco mag alle 
uitgevoerde werkzaamheden onmiddellijk in 
bezit nemen bij opzegging. 
b. Een schikkingsvoorstel wordt binnen tien (10) 
dagen bij Nedinsco ingediend vanaf de 
ingangsdatum van de beëindiging. Indien de 
leverancier nalaat schikkingsvoorstel van de 
beëindiging in te dienen binnen deze periode, of 
elke verlenging daarvan die door Nedinsco 
schriftelijk is verleend, dan doet de leverancier 
onherroepelijk afstand van en geeft elke 
beëindigingsvordering vrij. 
7.2 Beëindiging na in gebreke stelling. 
a. Nedinsco kan, door schriftelijke in gebreke 
stelling aan leverancier, deze bestelling geheel 

of gedeeltelijk beëindigen als de leverancier 
nalaat (i) de goederen te leveren en / of de 
diensten uit te voeren binnen de in deze 
bestelling vermelde tijd of elke uitbreiding 
daarvan die door de Nedinsco schriftelijk is 
verleend, (ii) een van de andere bepalingen uit  
te voeren of  te voldoen aan een van de 
vereisten van deze bestelling.  
b. Indien Nedinsco besluit de bestelling geheel 
of gedeeltelijk te beëindigen en Nedinsco kan 
vergelijkbare goederen en of diensten 

verkrijgen, onder de voorwaarden welke hij 
geschikt acht, dan is leverancier aansprakelijk 
voor door Nedinsco gemaakte eventuele extra 
kosten.  
Voorwaardelijk dat leverancier door zal gaan 
met uitvoering van deze order voor zover niet 
hieronder beëindigd en dat Nedinsco de in deze 
bestelling vermelde prijs zal betalen voor 
voltooide goederen of diensten die zijn geleverd 
en geaccepteerd. 
c. De rechten en rechtsmiddelen van Nedinsco in 
dit artikel komen bovenop alle andere rechten 
en rechtsmiddelen voorzien door de wet of in 
eigen vermogen, of onder deze order. 
d. Indien na beëindiging hieronder nader wordt 
vastgesteld dat leverancier niet in verzuim was, 

dan zijn de rechten en rechtsmiddelen van de 
partijen alsof de bestelling zonder opgaaf van 
reden is beëindigd. 
 
8. Geheimhouding  
8.1 Alle hulpmiddelen door Nedinsco aan 
leverancier verschaft, alsmede know how en 
informatie omtrent het bestaan, de aard en de 
inhoud van de overeenkomst, waaronder prijzen, 
evenals overige bedrijfsinformatie van Nedinsco, 
wordt door leverancier (waaronder ook haar 
werknemers en eventuele hulppersonen) geheim 
gehouden en wordt derhalve op geen enkele 
wijze openbaar gemaakt en zal voor geen enkel 
ander doel worden gebruikt dan ter nakoming 
van de uit de overeenkomst met Nedinsco 
voortvloeiende verplichtingen, een en ander 
behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Nedinsco.  
 
9. Non-concurrentie 
Leverancier zal zich geheel onthouden van het 
rechtstreeks of door tussenkomst van derden 
doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan 
de (potentiële) klanten van Nedinsco.  
 
10 Hulpmiddelen 
10.1 Alle hulpmiddelen, zoals modellen, 
ontwerpgegevens, specificaties, tekeningen, 
mallen, (test)software, gereedschappen en 
andere documenten, die door Nedinsco voor de 
uitvoering van een overeenkomst aan leverancier 
ter beschikking worden gesteld, zijn en blijven 
onder alle omstandigheden (intellectueel) 
eigendom van Nedinsco. Zulks geldt ook voor 

hulpmiddelen, die leverancier in het kader van 
de overeenkomst met Nedinsco heeft gemaakt of 
heeft laten maken ongeacht of er al dan niet 
voor werd betaald.  
10.2 Alle hulpmiddelen en alle daarvan 
vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek 
aan Nedinsco ter beschikking worden gesteld 
c.q. te worden geretourneerd.  
10.3 Zolang leverancier de hulpmiddelen onder 
zich heeft, zullen zij worden voorzien van een 
kenmerk dat aangeeft dat ze eigendom zijn van 
Nedinsco. Leverancier zal derden die zich op 
deze hulpmiddelen zouden willen verhalen op 
het eigendomsrecht van Nedinsco wijzen.  
10.4 Leverancier zal de in dit artikel bedoelde 
hulpmiddelen slechts gebruiken voor het 
verrichten van leveringen en werkzaamheden 
ten behoeve van Nedinsco en deze niet aan 

derden tonen, tenzij Nedinsco hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft 
gegeven. 
10.5 Leverancier draagt het risico van vermissing 
of beschadiging van de hulpmiddelen en is 
gehouden het risico voor eigen rekening te 
verzekeren.  
 
11. Orde, veiligheid en milieu 
11.1 Leverancier, haar werknemers evenals door 
haar ingeschakelde derden zijn gehouden 

wettelijke veiligheids-, gezondheids- en 
milieuvoorschriften in acht te nemen. 
11.2 Eventuele bedrijfsvoorschriften en 
reglementen op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu van Nedinsco, waaronder 
de NED-normen, dienen te worden opgevolgd. 
Een exemplaar van deze voorschriften en 
reglementen is op aanvraag onverwijld voor 
leverancier gratis ter beschikking. Op deze 
voorschriften, reglementen en NED-normen, 
geldt artikel 8 onverkort, zodat het leverancier 
niet toegestaan is deze te verspreiden of op 
andere wijze openbaar te maken.  
11.3 Indien er van een product en/of verpakking 
veiligheidsinformatie bestaat, dient leverancier 
deze informatie altijd direct mee te leveren.  

11.4 Chemische stoffen 
Leverancier garandeert en dient te voldoen aan: 

• de REACH richtlijn EG/1907/2006.  

• EG/1272/2008 richtlijn betreffende 
de indeling, etikettering en 
verpakking (Classification, 

Labelling and Packaging - CLP) die 
gebaseerd is op het mondiaal 
geharmoniseerde systeem (Globally 
Harmonised System - GHS) 

• EG/2011/65, de ROHS richtlijn voor 
alle producten waar electronica in 
zit. 

Leverancier dient melding te maken aan 
Nedinsco  indien volgende stoffen in zijn product 
zitten : alle SVHC, CMR, PBT, vPvB, ROHS 
stoffen. 
 

12. Aansprakelijkheid 
12.1 De vaststelling van een eventuele 
aansprakelijkheid en de omvang van een 
schadevergoedingsplicht door leverancier voor 
door Nedinsco geleden schade zal worden 
bepaald conform het Nederlandse recht.   
12.2 Leverancier vrijwaart Nedinsco tegen alle 
aanspraken van derden wegens schade in enig 
verband staande met de uitvoering van de 
overeenkomst. 
12.3 Leverancier draagt zorg voor een adequate 
verzekering, waaronder verzekering ter zake 
productaansprakelijkheid en product recall, die 
voldoende dekking biedt. Leverancier zal op 
verzoek van Nedinsco onverwijld een 
(gewaarmerkt) afschrift van de polissen en 
bewijzen van premiebetaling overleggen.  
12.4 Leverancier cedeert hierbij aan Nedinsco 

bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van 
verzekeringspenningen, voor zover betrekking 
hebbende op schade, waarvoor de leverancier 
jegens Nedinsco aansprakelijk is.   
 
13. Overdracht rechten en verplichtingen 
13.1 Leverancier zal de nakoming van de 
overeenkomst niet aan derden uitbesteden en 
haar rechten en verplichtingen geheel noch 
gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Nedinsco. 
13.2 Toestemming van Nedinsco, zoals hiervoor 
bedoeld, ontslaat leverancier niet van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst. 
 
14 Levering na productie run-out  
14.1 Indien leverancier het voornemen heeft om 

een of meerdere aan Nedinsco geleverde 
producten uit productie te halen, maakt zij dat 
ten spoedigste kenbaar aan Nedinsco en in ieder 
geval dermate tijdig, dat Nedinsco een recht van 
laatste koop heeft.  
14.2 Leverancier is verplicht om goederen en/of 
onderdelen na te leveren aan Nedinsco tot een 
periode van ten minste 6 maanden na de laatste 
reguliere levering van deze goederen op basis 
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van de overeengekomen doch geïndexeerde 
prijs. 
14.3 Na deze 6 maanden is leverancier verplicht 
om een alternatief aan te bieden dat 
gelijkwaardig is, ook qua kosten, aan de eerder 
geleverde goederen.  
 
15. Kosten 
Onverminderd aan Nedinsco verder toekomende 
rechten, komen alle daadwerkelijk gemaakte 
gerechtelijke kosten (waaronder begrepen het 
bedrag dat Nedinsco verschuldigd is aan haar 
advocaat) alsmede de buitengerechtelijke 
kosten, vermeerderd met een rente van 1 % per 
maand, voor rekening van leverancier.  
 

16. Naleving van export- en 
embargovoorschriften 
16.1 Leverancier dient zich te houden aan alle 
toepasselijke nationale en internationale wet- 
en regelgeving op het gebied van douane en 
export. Leverancier dient binnen tien werkdagen 
na de orderdatum – en indien zich andere 
wijzigingen voordoen terstond – alle informatie 
en bijzonderheden te verstrekken die Nedinsco 
nodig heeft ter nakoming van alle 
handelsvoorschriften met betrekking tot export, 
import of wederuitvoer van goederen, in het 
bijzonder, doch niet beperkt tot: 
- alle toepasselijke exportlijstnummers, inclusief 
het Export Control Classification Number op 
grond van de U.S. Commerce Control List 
(ECCN); 
- de goederencodenummers op grond van de 

geldende goederenclassificatie voor de statistiek 
van de buitenlandse handel en de Harmonized 
System Code; en 
- het land van oorsprong (niet-preferentiële 
oorsprong) en, op verzoek van opdrachtgever, 
alle leveranciersverklaringen met betrekking tot 
de preferentiële oorsprong (voor Europese 
leveranciers) of een preferentieel certificaat 
(voor niet-Europese leveranciers). 
Leverancier stelt Nedinsco uitgebreid schriftelijk 
in kennis van alle bestaande of mogelijke 
vergunningseisen voor export of wederuitvoer op 
grond van nationale export- en douanewetgeving 
en de regelgeving ten aanzien van het land van 
oorsprong van de goederen of diensten. 
Indien leverancier handelt in strijd met een 
bepaling van dit artikel, is zij jegens Nedinsco 

gehouden tot vergoeding van alle daardoor 
direct of indirect geleden schade. 
 
17. Toepasselijk recht, Geschillen 
17.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan 
naar aanleiding van of in verband met de 
onderhavige overeenkomst zullen worden 
beslecht overeenkomstig het arbitragereglement 
van de internationale Kamer van Koophandel 
(ICC) door een of meerdere arbiters, benoemd in 
overeenstemming met het genoemde reglement.  
17.2 Op overeenkomsten en eventuele andere 
rechtsbetrekkingen tussen leverancier en 
Nedinsco is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing, zulks met uitsluiting van het op 11 
april 1980 te Wenen gesloten VN Koopverdrag 
(CISG) Trb 1981, 184 en 1986, 61. De arbitrage 
zal in 's-Hertogenbosch (NL) en in de 

Nederlandse taal beslecht worden.  
17.3 Leverancier zal alle toepasselijke 
dwingende wet- of regelgeving naleven die van 
invloed is op hun rechten en plichten op grond 
van een inkooporder. 
 
 
 
 


