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Algemene Inkoopwaarden EFC Industrial Filtration b. v. (EFC) 
 
 

1. Toepasselijkheid 
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (waarin de paragraafindeling uitsluitend 
gemakshalve is toegevoegd en die verder niet van invloed zijn op de 
betekenis van de voorwaarden) zijn van toepassing op alle prijsopgaven, 
bestellingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van 
goederen (d.w.z. alle materialen, voorwerpen, onderdelen, apparatuur en 
documentatie waarop de levering van toepassing is), en de levering van extra 
of andere diensten (hierna ‘levering’ of ’leveringen’) aan EFC Industrial 
Filtration b.v. Wijzigingen in, of toevoegingen aan, deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke 
goedkeuring van EFC. Indien enige bepaling in deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig of geheel of 
gedeeltelijke niet uitvoerbaar wordt verklaard, blijven de andere bepalingen 
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de resterende bepalingen volledig 
van kracht. Indien bij bevestiging van enige bestelling, overeenkomst of 
anderszins de leverancier zijn algemene voorwaarden van toepassing 
verklaart, dan wordt de verwijzing in EFC’s bestelling of overeenkomst gezien 
als de eerste verwijzing en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing 
op de bestelling of overeenkomst. Op prijsopgaven, bestellingen en 
overeenkomsten betreffende de leveringen zijn de algemene (verkoops-
)voorwaarden van de leverancier niet van toepassing. 
 
2. Bestellingen en bevestiging van bestelling 
EFC behoudt zich het recht voor een geplaatste of gedane bestelling in te 
trekken indien de leverancier deze niet binnen tien werkdagen schriftelijk 
bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de opdracht- 
bevestiging niet overeenkomt met de geplaatste bestelling, is EFC alleen 
wettig gebonden nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen het 
met deze verandering eens te zijn. De aanvaarding van leveringen door EFC 
en betalingen die hiervoor worden gemaakt zullen niet worden gezien als 
aanvaarding van eventuele afwijkingen. Onder ‘schriftelijk’ worden mede 
verstaan faxberichten en de elektronische uitwisseling van pdf-bestanden, e-
mail en vergelijkbare communicatiemiddelen. 
 
3. Uitvoering, kwaliteit en staat van levering  
De leverancier garandeert dat de levering: 
- Wordt gemaakt, uitgevoerd en/of gedaan door de leverancier zelf, zijn 

dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en niet door een 
derde die optreedt als onderaannemer of anderszins, tenzij met de 
voorafgaande schriftelijke toestemming door EFC; 

- van goede kwaliteit en zonder defecten is en dat in geval van geleverde 
diensten deze worden uitgevoerd door geschoold personeel en dat er 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen; 

- precies overeenkomt met de in de overeenkomst opgenomen 
voorwaarden, de genoemde specificaties en de billijke verwachtingen 
van EFC betreffende de kenmerken, kwaliteit en deugdelijkheid van de 
levering; 

- geschikt is voor het doel dat duidelijk uit de bestelling blijkt of waarvoor 
deze gezien de eigenschappen voor is bestemd; 

- overeenstemt met de wettelijke eisen die ten tijde van de bestelling van 
toepassing zijn in Nederland en met andere (internationale) wetten, 
regels en richtlijnen; 

- overeenstemt met de wettelijke Europese richtlijnen betreffende CE-
markeringen en de EU-verklaring van conformiteit voor 
machines/veiligheidscomponenten en de “fabrikantverklaring”. De 
verklaring van 
CE-conformiteit dient door de leverancier te worden verzorgd. 

Indien er in de overeenkomst wordt verwezen naar technische-, veiligheids-, 
kwaliteits- of andere bepalingen en de betreffende documenten zijn niet aan 
de overeenkomst gehecht, wordt de leverancier wel geacht hiervan kennis te 
hebben. In het geval dat de leverancier hiervan geen kennis heeft zal hij EFC 
terstond schriftelijk informeren. In dat geval levert EFC meer informatie over 
deze bepalingen en documenten. De leverancier zal de 
kosten voor haar rekening nemen die gerelateerd zijn aan het tijdig verkrijgen 
van de benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties die vereist zijn 
voor de uitvoering van de overeenkomst en of noodzakelijk zijn in het  
kader van het voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden. Indien de 
leverancier de productie van de leveringen voor een termijn van tenminste vijf 
jaar stopzet, zorgt de leverancier voor een afdoende reparatieservice en de 
levering van reserveonderdelen. 
 
4. Intellectuele eigendomsrechten; licenties  
Indien er op de levering of levering van bijkomende documentatie intellectuele 
eigendomsrechten van toepassing zijn, heeft EFC recht op het wettige en 
gratis gebruik daarvan krachtens een niet-exclusieve, wereldwijde en 
voortdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit 
de uitvoering van de levering door de leverancier zijn werknemers of enige 
voor de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 
derden, komen toe aan EFC. De leverancier is verplicht om op het eerste 
verzoek van EFC alles te doen wat nodig is om bovengenoemde rechten te 
verkrijgen of vast te stellen. De leverancier garandeert dat de levering geen 
inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden. De 
leverancier vrijwaart EFC jegens enige (veronderstelde) aanspraken die door 
derden in deze worden gemaakt en vergoedt EFC alle schade die EFC als 
gevolg daarvan lijdt. 
 
5. Verpakking en verzending 
De leverancier verpakt de leveringen zo economisch, veilig en zorgvuldig 
mogelijk en wel zodanig dat de verzending en het lossen ervan mogelijk Is. De 
leverancier zorgt ervoor dat de levering in goede orde op de plek van 
bestemming aankomt. Verzendingen op pallets vinden plaats op pallets van 
euroformaat, europallets of pallets met andere maten indien overeengekomen. 
Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van neutrale 
verpakkingsmaterialen zonder opdruk om het hergebruik van 
verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk te stimuleren. 

Verpakkingsmaterialen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling en 
dienen te voldoen aan internationale en Nederlandse regelgeving. In het geval 
de verpakkingsmaterialen niet kunnen worden hergebruikt 
of gerecycled, zijn de kosten voor de verwerking hiervan voor rekening van de 
leverancier. Krachtens EU-richtlijn 2000/29/EC dienen leveringen afkomstig uit 
de Verenigde Staten, Canada, China en Japan waarin hout als 
verpakkingsmateriaal wordt gebruikt (pallets, kratten, enz.) voor binnenkomst 
in de EU te worden ontsmet. Leveringen van gevaarlijke stoffen dienen te 
voldoen aan internationale en Nederlandse wetgeving betreffende 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of de IATA-regels voor 
luchttransport. Daarnaast dienen ze voorzien te zijn van alle van toepassing 
zijnde documentatie. De verpakkingen dienen tevens te zijn voorzien van alle 
noodzakelijke waarschuwingslabels. De transporteur dient in het bezit te zijn 
van alle van toepassing zijnde gevaardocumenten. Speciale 
verpakkingen die geretourneerd dienen te worden aan de leverancier dienen 
als zodanig gemarkeerd te worden en dienen op kosten van de leverancier 
aan de leverancier te worden geretourneerd. De bestemming is gelijk aan die 
genoemd wordt in de overeenkomst. De leverancier dient op de zending 
melding te maken van EFC’s referentienummer van de bestelling, het aantal 
pakketten, en het juiste afleveradres. Op de buitenkant van ieder pakket dient 
een paklijst te zijn bevestigd met daarin de inhoud van de verzending. EFC 
heeft het recht leveringen die niet aan deze eisen voldoen te weigeren. 
 
6. Levering 
Levering vindt plaats ‘af-fabriek’, overeenkomstig de op het moment van 
bestelling geldende versie van de Incoterms, onverlet de bepalingen uit deze 
voorwaarden. EFC behoudt het recht voor andere vervoersvoorwaarden 
toe te passen. De leveringsdatum (data) of leveringperiode(s) van de 
overeenkomst zijn fatale, bindende termijnen en zijn van toepassing op de 
gehele levering, inclusief de van toepassing zijnde tekeningen of andere 
bijbehorende documenten. In geval de deadline voor een overeengekomen 
leveringsdatum (data) of periode(s) naar verwachting overschreden zal 
worden, dient de leverancier EFC hiervan onverwijld in kennis te stellen. 
Indien de leverancier een overeengekomen leveringsdatum (data) of 
periode(s) 
overschrijdt, heeft EFC het recht een boete van 5% van de leveringsprijs op te 
leggen (d.w.z. de som van de betrokken factuur), zonder de leverancier hier 
eerst van in kennis te hoeven stellen, voor iedere kalenderweek of deel 
daarvan dat de overschrijding duurt, tot een maximum van 20%. Dit zal 
opeisbaar zijn op de dag dat de boete wordt opgelegd. Het opleggen, 
vorderen of verrekenen van deze boete zal niet van invloed zijn op EFC’s 
recht op uitvoering, vergoeding of beëindiging van de overeenkomst. 
 
7. Inspectie 
Leverancier biedt EFC alle test- of inspectiecertificaten waarom EFC verzoekt 
(waaronder testen of inspecties door enige officiële instelling) of 
auditrapporten van de leveringen voor de levering zelf (ook tijdens de 
productie). De leverancier zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. 
Een dergelijke test of inspectie, naar EFC’s keuze in aanwezigheid van door 
EFC benoemde inspecteurs uitgevoerd, ontslaat de leverancier niet van enige 
aansprakelijkheid, noch impliceert aanvaarding van de leveringen. EFC heeft 
het recht de levering op de overeengekomen leveringslocatie 
te inspecteren alvorens deze te aanvaarden. Indien de levering wordt 
geweigerd, dient EFC de leverancier hiervan op de hoogte te stellen. EFC 
heeft vervolgens naar keuze recht op vervanging of reparatie, 
beëindiging of annulering van de overeenkomst. Dit laat onverlet EFC’s recht 
op vergoeding. Alle kosten die betrekking hebben op inspecties, herinspecties 
en retourzendingen zijn voor rekening van de leverancier, met 
uitzondering van de kosten voor inspecteurs benoemd door EFC. 
 
8. Opdracht van eigendom en risico 
Het risico voor de levering blijft bij de leverancier totdat de levering aankomt of 
is aangekomen op de overeengekomen plaats van levering en schriftelijk 
door EFC is aanvaard door een hiertoe gemachtigd persoon, met opgave van 
zijn of haar naam. Het eigendomsrecht op de levering gaat over op EFC, op 
het moment van levering. Modellen, stempels, vormen, sjablonen, matrijzen, 
kalibers, tekeningen en dergelijke die zijn verkregen of gemaakt door de 
leverancier ten behoeve van de levering (hierna de ‘voorwerpen’), worden 
geacht door EFC aan de leverancier beschikbaar te zijn gesteld op het 
moment dat deze artikelen aan de leverancier zijn geleverd of door de 
leverancier zijn gemaakt. Indien EFC voorwerpen beschikbaar stelt of wordt 
geacht voorwerpen beschikbaar te hebben gesteld aan de leverancier ten 
behoeve van de levering, blijven of worden deze eigendom van EFC en is de 
leverancier verplicht deze voorwerpen duidelijk te markeren als zijnde het 
eigendom van EFC en op verzoek een verklaring van eigendom af te geven. 
Voor wat betreft voorwerpen die door leverancier in bewaring 
worden gehouden zal de leverancier handelen als goede huisvader en de 
voorwerpen goed onderhouden en afdoende verzekeren. Voorwerpen die 
ontstaan uit verschillende onderdelen of anderszins, worden op het moment 
van het ontstaan hiervan eigendom van EFC. De leverancier wordt geacht de 
voorwerpen voor EFC te hebben gemaakt en zal deze nieuwe voorwerpen 
aanhouden als eigendom van EFC en op verzoek aan EFC een verklaring van 
eigendom afgeven. De leverancier komt overeen geen producten aan derden 
te leveren die zijn gemaakt met, of zijn gebaseerd op, EFC’s voorwerpen 
zonder EFC’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring. 
 
9. Prijs facturering en betaling 
De prijs wordt overeengekomen in euro’s of andere valuta, exclusief BTW. 
Facturen bevatten volledige informatie inzake referentienummers voor de 
geplaatste bestellingen, 
per artikel gespecificeerd plus vermelding van de aantallen. EFC heeft het 
recht de betaling hiervoor op te schorten zolang deze gegevens open blijven 
staan. Kopiefacturen dienen als zodanig te worden  geïdentificeerd. EFC 
betaalt de goedgekeurde factuur binnen 30 dagen na het einde van de maand 
van de factuurdatum, tenzij een betalingskorting is overeengekomen of sprake 
is van schuldvergelijk in verband met een opeisbare boete. Betaling impliceert 
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op geen enkele wijze dat EFC afstand doet van haar recht op uitvoering van 
de overeenkomst. EFC heeft het recht opeisbare schulden te verrekenen met 
opeisbare garantie-/reclame- of andere verplichtingen door middel van een 
verrekeningsnota aan de leverancier. EFC heeft het recht, in geval van een 
gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling, een bankgarantie aan te vragen op 
kosten van de leverancier. 
 
10. Contractwijzigingen; vergroten of verkleinen va n de omvang van de 
levering 
EFC heeft het recht de omvang van de levering te wijzigen. Indien de 
leverancier van mening is dat de wijziging van invloed is op de 
overeengekomen prijs of leveringsperiode, wordt EFC hiervan onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte gesteld. In geval van bijkomend werk wordt een 
schriftelijke prijsopgave afgegeven voor de betreffende prijs en periode, plus 
een overzicht van de invloed die dit extra werk zal hebben op het andere werk, 
dat door de leverancier gedaan dient te worden. De leverancier voert geen 
extra werk uit voordat EFC hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. Werk 
dat de leverancier had moeten of had kunnen voorzien wat 
de levering van de dienst(en) en functionaliteit(en) betreft, zoals uiteengezet in 
deze overeenkomst, of die geacht wordt het resultaat te zijn van een aan een 
leverancier toe te rekenen tekortkoming, worden niet aangemerkt als 
extra werk. 
 
11. Aansprakelijkheid en verzekering 
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door EFC wordt geleden 
als gevolg van een fout of tekortkoming in de levering, een fout in de gebruikte 
apparatuur of materialen die gebruikt zijn bij de uitvoering van de order of 
contract, of als gevolg van enige handeling of omissie door de leverancier zelf 
of haar werknemers of onderaannemers betrokken bij de levering. De hieruit 
voortvloeiende aansprakelijkheid van de leverancier geldt 
tot een maximum van EUR 5 miljoen per gebeurtenis. Indien sprake is van 
gevallen van opzet of grove nalatigheid door de leverancier, zijn management 
of onderaannemers of in geval van persoonlijk letsel geldt echter onbeperkte 
aansprakelijkheid. De leverancier vrijwaart EFC volledig tegen claims van 
derden voor schade die voortvloeien uit de omstandigheden waarnaar 
hierboven wordt verwezen of voor schade, claims en kosten die voortvloeien 
uit de prestatie en/of uitvoering van de leveringen door een derde die handelt 
als onderaannemer of anderszins. Leverancier vrijwaart EFC tegen elke claim 
betreffende de leveringen, gebaseerd op de in Nederland van toepassing 
zijnde productaansprakelijkheidwetgeving. Leverancier dient een 
afdoende verzekering af te sluiten voor eigen aansprakelijkheid en die van 
derden jegens EFC tot een bedrag van ten minste EUR 5 miljoen 
 
12. Beëindiging  
EFC heeft het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd alle rechten, indien: 
- de leverancier een of meerdere verplichtingen zoals uiteengezet in 

deze overeenkomst niet nakomt; 
- de leverancier failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, het 

bedrijf wordt gesloten of geliquideerd, beslag wordt gelegd op een groot 
deel van het vermogen, of het bedrijf aan een derde wordt 
overgedragen; 

- de levering wordt verworpen na een inspectie of een herinspectie.  
In geval van beëindiging dienen de goederen die in bewaring zijn gegeven bij 
de leverancier ogenblikkelijk op kosten van de leverancier aan EFC te worden  
geretourneerd. Bij een dergelijke beëindiging heeft EFC het recht zonder 
voorafgaande schriftelijke kennisgeving zich toegang te verschaffen tot de 
plek waar de goederen zich kunnen bevinden, hier beslag op te leggen en 
mee te nemen van het bedrijfsterrein. De leverancier aanvaart 
dat EFC toegang heeft tot het bedrijfsterrein en de goederen in beslag neemt 
en spant zich in om deze handelingen door EFC mogelijk te maken. De 
leverancier retourneert ogenblikkelijk alle betalingen die door EFC zijn gedaan 
betreffende de beëindigde overeenkomst. 
 
13. Garantie 
Indien binnen een periode van 12 maanden of een andere schriftelijk 
overeengekomen periode na het eerste gebruik van de geleverde goederen, 
blijkt dat de goederen niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 
3 van deze Voorwaarden, de leverancier voor rekening van de leverancier de 
levering vervangt, repareert of opnieuw laat uitvoeren binnen twee weken op 
het eerste verzoek van EFC onverlet EFC’s overige wettelijke rechten. 
Indien de leverancier zijn garantieverplichtingen nog altijd niet nakomt, heeft 
EFC het recht zelf de levering te vervangen, te repareren of opnieuw uit te 
voeren, met of zonder hulp van derden, op kosten van de leverancier. EFC zal 
de leverancier van de uitoefening van dit recht indien mogelijk van te voren op 
de hoogte stellen. Een garantie zoals hierboven beschreven zal opnieuw van 
toepassing zijn op de vervangen, gerepareerde of opnieuw uitgevoerde delen 
van een levering. 
 
14. Geheimhouding en informatieverplichtingen 
De leverancier levert EFC alle informatie die betrekking heeft op de levering 
voor zover deze van belang kan zijn voor EFC. De leverancier maakt aan zijn 
werknemers die niet betrokken zijn bij de levering geen vertrouwelijke 
informatie bekend, noch aan derden, tenzij EFC hiervoor voorafgaand 
schriftelijke toestemming heeft gegeven. De leverancier heeft zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van EFC geen recht op het gebruik 
van EFC’s naam en/of logo in reclame en andere commerciële publicaties. 
 
15. US Exportadministratieregels 
Indien in een levering Amerikaanse technologie wordt gebruikt waarop de US 
Export Administratieregels van toepassing zijn, dient de leverancier volgens 
de hierop van toepassing zijnde voorwaarden EFC hiervan in kennis te 
stellen. 
 
16. Anti-Corruptie 
In geval de leverancier een werknemer van EFC een geschenk of andere 
premies aanbiedt en/of geeft zonder dat EFC hier schriftelijke toestemming 
voor heeft gegeven, heeft EFC het recht de bestelling of overeenkomst zonder 
enige aansprakelijkheid te beëindigen. 
 
 

 17. Overdacht van rechten en plichten; onderaannem ing 
De leverancier heeft niet het recht de levering of enig deel daarvan uit te 
besteden aan derden, noch de rechten en plichten die uit deze overeenkomst 
voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van EFC. 
 
18. Toepasselijk recht, geschillen 
Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten tussen EFC Industrial 
Filtration b.v. en de leverancier. Uitgesloten hiervan zijn het Weens 
Koopverdrag (Vienna Sales Convention) en de Uniform Act met betrekking tot 
Act in respect of the International Purchase of movables. 
De bevoegde rechter in Alkmaar, Nederland, is het enige orgaan dat bevoegd 
is geschillen tussen EFC Industrial Filtration b.v. en de leverancier te 
beslechten. 
 
19. Inzage 
Een exemplaar van de Engelstalige versie van de algemene 
inkoopvoorwaarden (general conditions of purchase EFC Industrial Filtration 
b.v.) is op verzoek beschikbaar. Deze algemene voorwaarden kunnen worden 
gedownload van de website van EFC Industrial Filtration b.v. 
(www.efcfiltration.com ) 
 
 


