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INKOOPVOORWAARDEN
Definities
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
3M:
de besloten vennootschappen 3M Nederland B.V., 3M ECC Europa B.V., 3M Filtrete B.V., Dyneon
B.V., 3M International Group B.V.
Leverancier:
de wederpartij van 3M bij een overeenkomst.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen 3M en Leverancier tot stand komt, elke wijziging daarvan of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die
overeenkomst.
Producten:
alle zaken en diensten die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle in dat verband door
Leverancier te verrichten werkzaamheden.
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Toepasselijkheid
Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle offerte-aanvragen, opdrachten, bestellingen en overeenkomsten en zijn
voorts van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van 3M en Leverancier. In geval van
strijdigheid prevaleren de bepalingen van de overeenkomst boven deze voorwaarden. De algemene voorwaarden van
Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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Offertes, overeenkomst en wijzigingen
De aanvraag van een offerte bindt 3M niet. Alleen schriftelijk bevestigde opdrachten zijn voor 3M verbindend.
Afwijkingen van deze voorwaarden en wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig indien schriftelijk
overeengekomen, en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
3M is te allen tijde bevoegd de omvang en/of de samenstelling van enige opdracht te wijzigen.
Indien een wijziging conform art. 3.3 gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of de levertijd zal Leverancier 3M
hieromtrent binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen
voor prijs en/of levertijd naar het oordeel van 3M onredelijk of onwenselijk zijn, heeft 3M het recht de door haar gewenste
wijziging in te trekken of de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier.
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Levering en aanvaarding
Levering van Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip volgens de op dat
moment geldende Incoterms Delivery Duty Paid (DDP). Het staat 3M steeds vrij het afleveringsadres te wijzigen en/of de
afleveringstermijn te verlengen, tegen vergoeding van in redelijkheid gemaakte extra kosten van Leverancier.
Leverancier dient 3M onmiddellijk in kennis te stellen van een dreigende overschrijding van de afleveringstermijn.
De afgeleverde Producten worden aanvaard, indien deze bij oppervlakkige inspectie beantwoorden aan hetgeen is
overeengekomen.
Aanvaarding als bedoeld in dit artikel staat een later beroep door 3M op gebreken in of aan de Producten en/of op nietnakoming door Leverancier van de overeenkomst niet in de weg.
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Risico- en eigendomsovergang
Op het moment van aanvaarding als bedoeld in art. 4.3 gaat de eigendom en het risico van de Producten over op 3M.
Ingeval 3M aan Leverancier materialen zoals grondstoffen, halffabrikaten, gereedschappen, software e.d. (de “Materialen”)
ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze Materialen eigendom van 3M.
Leverancier is aansprakelijk voor tenietgaan of beschadiging van ter beschikking gestelde Materialen, door welke oorzaak
ook.
Op het moment dat Materialen zijn verwerkt in zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom
aan 3M toebehoort.
Bij terugzending als bedoeld in art. 6.2 gaan zowel de eigendom als het risico ten aanzien van die Producten op de
Leverancier over op het moment dat de Producten de overeengekomen afleveringsplaats verlaten.
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Tekortkoming, verzuim en ontbinding
Iedere overeengekomen termijn voor de voldoening door Leverancier aan enige verplichting is fataal. Door het verstrijken
daarvan is Leverancier zonder dat ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Tot Leverancier gerichte verzoeken om alsnog aan
een verplichting te voldoen, doen daar niet aan af.
Indien de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met hetgeen 3M volgens de overeenkomst mocht verwachten,
heeft 3M het recht de Producten binnen 21 dagen nadat zulks is vastgesteld op kosten van de Leverancier te retourneren,
onverminderd enig recht van 3M op ontbinding en/of schadevergoeding. Leverancier is op verzoek daartoe van 3M
gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde Producten, tenzij
3M anders aangeeft.
3M is bevoegd om de overeenkomst terstond geheel of gedeeltelijk te ontbinden of nakoming van haar verplichtingen
daaronder (gedeeltelijk) op te schorten in elk van de navolgende gevallen:
indien Leverancier enige verplichting van wezenlijke aard uit de overeenkomst niet, niet volledig en/of tijdig nakomt
(waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verplichtingen vermeld in de artikelen 3.4, 4.2, 10.2 en 12.2);
indien Leverancier aan een andere, minder wezenlijke, verplichting ondanks schriftelijke aanmaning door 3M niet voldoet;
indien Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten staakt of ingeval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling;
indien ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd en dit niet binnen 15 werkdagen is opgeheven.
In elk van de in art. 6.3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van 3M op Leverancier onmiddellijk geheel opeisbaar. 3M
is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Leverancier als gevolg van de ontbinding lijdt.
De bepalingen van dit artikel laten onverlet de (overige) rechten van 3M op grond van wet en/of overeenkomst.
Prijzen
De prijs is exclusief BTW en omvat de verpakkings-, vervoers- en andere kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Betaling zal plaatsvinden binnen 60 dagen na factuurdatum, tenzij 3M schriftelijk uitdrukkelijk met een andere termijn
heeft ingestemd. Het is Leverancier niet toegestaan enige vordering (opeisbaar of niet) op 3M te verrekenen met hetgeen
Leverancier aan 3M verschuldigd is.
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Specificatie van de Producten en naleving van wet-en regelgeving
Alle Producten, inclusief verpakkingen en onderdelen van verpakkingen, welke door Leverancier aan 3M worden verkocht
onder deze overeenkomst, moeten in alle opzichten voldoen aan de specificaties welke door 3M zijn opgegeven of
goedgekeurd (de “Specificatie”) en aan alle wet- en regelgeving, in het bijzonder veiligheids- en gezondheidsvoorschriften,
welke van tijd tot tijd geldt in Nederland en/of de Europese Unie, ook indien daarnaar in de Specificatie niet uitdrukkelijk
wordt verwezen.
Onverminderd het bepaalde in art. 8.1, kunnen de Producten, of de 3M producten waarvan zij deel (gaan) uitmaken,
inclusief verpakkingen en onderdelen van verpakkingen, onderworpen zijn aan wetgeving welke de samenstelling van een
product aan banden legt, waaronder, maar niet beperkt tot, Europese Verordening 1907/2006 (REACH), Richtlijn
2002/95/EC (RoHS) en Richtlijn 94/62/EC (Verpakkingsrichtlijn) en/of enige lokale wetgeving in een individuele lidstaat
van de Europese Unie die de RoHS en/of Verpakkingsrichtlijn omzet in lokale wetgeving (de “Productwetgeving”).
Leverancier garandeert dat de Producten geen stoffen bevatten welke verboden zijn in de Productwetgeving en dat alle
stoffen, inclusief stoffen welke vallen onder REACH, die deel uitmaken van de Producten de relevante concentratieniveaus
welke zijn opgenomen in de Productwetgeving (de “Concentratieniveaus”) die gelden ten tijde van de levering van de
Producten niet zullen overschrijden.
Leverancier verstrekt aan 3M: (i) voldoende bewijs dat de Producten de Concentratieniveaus niet overschrijden; (ii) een
bewijs van de exacte concentratie van elke stof welke aan de Concentratieniveaus is onderworpen, ten aanzien van alle
Producten, zodat 3M kan vaststellen of 3M materialen gecombineerd met niet-3M materialen tezamen de
Concentratieniveaus niet overschrijden; en (iii) rapporten betreffende de aanwezigheid van andere stoffen die mogelijk
bekend gemaakt moeten worden aan overheidsinstanties, klanten en/of recyclingbedrijven.
Onverminderd het bepaalde in artikelen 8.1 en 8.2, kunnen de Producten, inclusief verpakkingen en onderdelen van
verpakkingen, stoffen bevatten welke op basis van Europese of lokale wet- en regelgeving onderworpen zijn aan een
registratieplicht. Leverancier verplicht zich 3M op de hoogte te stellen indien het Product één (1) of meerdere stoffen bevat
welke aan een registratieplicht onderhevig zijn. Leverancier verstrekt aan 3M: (i) de naam van de betreffende stof(fen) (ii)
het concentratieniveau van de betreffende stof(fen) in het Product, dan wel (onderdelen van) de verpakking daarvan (iii) de
status van de registratieprocedure.
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Verpakking
Leverancier garandeert dat de te leveren Producten zodanig verpakt worden dat zij bij een normale wijze van vervoer
onbeschadigd het afleveradres zullen bereiken. 3M is gerechtigd de verpakking voor rekening en risico van Leverancier aan
hem te retourneren.
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Aansprakelijkheid
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade (ook van derden) die ontstaat in enig verband met de uitvoering (door
Leverancier of door een derde) van de overeenkomst. Deze bepaling is een derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW, dat
niet kan worden herroepen.
Leverancier zal zijn aansprakelijkheidsrisico’s in de meest ruime zin voor eigen rekening voldoende verzekeren en
verzekerd houden. Leverancier is verplicht op eerste verzoek van 3M inzage te geven in de daartoe strekkende polis.
Leverancier vrijwaart 3M tegen alle nadelige gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met gebruik van
de Producten of de uitvoering van de overeenkomst.
Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van 3M, is 3M niet aansprakelijk voor
enige schade van Leverancier, diens personeel of een derde die Leverancier bij de overeenkomst betrekt.
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Intellectuele eigendomsrechten
Tekeningen, modellen en al het overige dat onderwerp kan zijn van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, die
door 3M aan Leverancier worden verstrekt, en de intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarop betrekking
hebben, komen uitsluitend toe aan 3M. Rechten van intellectuele of industriële eigendom op specifiek door Leverancier
voor 3M ontwikkelde producten, grondstoffen of andere zaken, berusten bij 3M, danwel zullen onverwijld aan 3M worden
overgedragen. Leverancier verbindt zich al datgene te doen dat nodig is om 3M de exclusieve rechten als hier bedoeld te
verschaffen.
Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door 3M van de geleverde zaken en diensten. Leverancier
vrijwaart 3M voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van enige aanspraak van een derde wegens (vermeende) inbreuk
op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde in verband met de door de Leverancier geleverde Producten.
Leverancier zal 3M onmiddellijk in kennis stellen van enige sommatie door een derde in dit verband. Het staat 3M vrij
zelfstandig verweer te voeren tegen een beweerde inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten door Leverancier.
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Geheimhouding
Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en
niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van 3M. Leverancier zal ingeschakelde derden een
gelijkluidende verplichting opleggen. Leverancier is ten volle verantwoordelijk voor correcte naleving van die verplichting
door de betrokken derde partij.
Indien Leverancier bij een opdracht van 3M gegevens, tekeningen of modellen e.d. heeft ontvangen c.q. voor rekening van
3M heeft doen vervaardigen, zal Leverancier deze niet aan derden ter inzage verstrekken of doen verstrekken. De gegevens,
tekeningen, modellen en informatiedragers blijven te allen tijde eigendom van 3M. Leverancier zal niet aan derden
producten en/of materialen aanbieden of leveren die volgens door 3M verstrekte gegevens, tekeningen, modellen e.d. zijn of
worden vervaardigd.
Bij overtreding van het in voorgaande leden gestelde en bij inbreuk op de in art. 11.1 vermelde rechten verbeurt Leverancier
aan 3M een direct opeisbare boete van EUR 500 per dag dat de overtreding of inbreuk voortduurt, onverminderd de
verplichting van Leverancier de door 3M geleden schade te vergoeden.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen met betrekking tot (de uitvoering van) deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet
vatbaar zijn gebleken voor een minnelijke schikking, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
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