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Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 
Norma:   Norma Holding B.V. en/of de aan haar gelieerde 

groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b 
Burgerlijk Wetboek; 

Leverancier:  de wederpartij van Norma; 
Partijen:   Norma en de Leverancier; 
Goederen:   Producten die Leverancier aan Norma levert inclusief de 

installatie/montage daarvan (voor zover deel uitmakende 
van de Overeenkomst) en de daarmee samenhangende 
Diensten of materialen; 

Diensten:   Diensten die de Leverancier aan Norma levert; 
Overeenkomst De Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Norma en 

Leverancier over de levering van Goederen en/of het 
verrichten van Diensten door Leverancier ten behoeve 
van Norma; 

Inkooporder Een door Norma aan Leverancier verstuurd document, 
waarin alle specifieke bepalingen en condities die voor 
de opdracht gelden zijn opgenomen. Een order kan 
afhankelijk van de situatie beschouwd worden als 
aanbod dan wel aanvaarding. 

Schriftelijk Per e-mail,  per fax, per post; 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze 
voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, Inkooporders, 
opdrachten, Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen met betrekking tot 
de levering van Goederen en/of Diensten door Leverancier aan Norma. 
2.2. Leverancier met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is 
gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere 
Overeenkomsten tussen Leverancier  en Norma. 
2.3. Norma heeft de mogelijkheid deze algemene inkoopvoorwaarden te 
wijzigen. De wijzigingen treden in werking dertig dagen nadat Norma de 
wijzigingen schriftelijk aan Leverancier heeft medegedeeld.  
2.4. Eventuele algemene (verkoop-) voorwaarden of leveringsvoorwaarden of 
branchevoorwaarden van Leverancier, onder welke benaming dan ook, worden 
nadrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst tussen Leverancier en 
Norma en de inhoud van deze voorwaarden, prevaleert de inhoud van de 
Overeenkomst. 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 
3.1. In geval Leverancier een mondelinge of Schriftelijke aanbieding doet, 
ontstaat de Overeenkomst doordat Norma deze aanbieding door middel van 
een Inkooporder aanvaardt. De kosten van een aanbieding zijn voor rekening 
van Leverancier. 
3.2.   Een aanbieding gedaan door Leverancier is minimaal negentig dagen 
geldig. Een aanbieding wordt geacht bindend te zijn, tenzij Leverancier 
uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat een vrijblijvende aanbieding wordt gedaan. 
Een aanbieding van de Leverancier kan niet worden herroepen nadat Norma de 
aanbieding heeft aanvaard.  
3.3. Indien zonder een voorafgaande aanbieding door Norma een Inkooporder 
wordt geplaatst, ontstaat de Overeenkomst door acceptatie van de Leverancier 
van deze Inkooporder. Acceptatie van een Inkooporder door Leverancier  wordt 
aangenomen in de volgende gevallen: 
a) als Leverancier de Inkooporder niet binnen vijf (5) werkdagen na 

verzending uitdrukkelijk heeft geweigerd; 
b) als Leverancier de Inkooporder uitdrukkelijk heeft aanvaard; 
c) indien Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de 

Inkooporder. 
3.4. Norma behoudt zich het recht voor Goederen en/of Diensten te weigeren in 
het geval geen Inkooporder is verstrekt. De financiële gevolgen van deze 
weigering draagt Leverancier. 

Artikel 4 Inkooporders 
4.1. Inkooporders, veranderingen in Inkooporders, mondelinge toezeggingen en 
afspraken binden Norma uitsluitend indien deze door een – daartoe door Norma 
bevoegd verklaarde – vertegenwoordiger  van de afdeling inkoop van Norma is 
ondertekend en/of Schriftelijk bevestigd. 
4.2. Indien en voor zover in de Inkooporder van Norma wordt verwezen naar 
documenten, maken deze deel uit van de Overeenkomst. 
4.3. Indien in de Inkooporder of een ander document dat ziet op een 
aanbieding, aanvraag met betrekking tot de levering van Goederen en/of 
Diensten, een fout, omissie of onduidelijkheid staat, die Leverancier kenbaar is, 
verplicht Leverancier zich dat zo spoedig mogelijk aan Norma Schriftelijk te 
berichten. 
4.4. Op verzoek van Norma zal Leverancier de noodzakelijke assistentie 
verlenen om ervoor zorg te dragen dat de Inkooporder in aanmerking komt en 
gewaardeerd wordt door de relevante autoriteiten als onderdeel van 
compensatieverplichtingen vanaf de datum dat de Inkooporder is ondertekend 
door een –daartoe door Norma bevoegd verklaarde- vertegenwoordiger van de 
afdeling inkoop van Norma. 

Artikel 5 Prijzen en Prijsherziening 
5.1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten, inclusief transport, 
verpakkingen en verzekeringen en heffingen in verband met de nakoming van 
de Overeenkomst door de Leverancier. De prijzen zijn vast, tenzij de 
Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.  
5.2. Vordering van de Leverancier tot additionele betalingen op grond van 
misvattingen omtrent de te leveren Goederen en/of Diensten, of op welke 
andere grond dan ook, zullen door Norma niet worden gehonoreerd. 
5.3. Het verrichten van meer of minder werk dan in de Overeenkomst vermeld, 
is slechts toegestaan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Norma. 
5.4. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, vermelden 
Inkooporders van Norma prijzen in Euro’s. 

Artikel 6 Verpakkingen 
6.1. Leverancier is verplicht om de te leveren Goederen voor zijn eigen risico en 
kosten deugdelijk te verpakken. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade 
als gevolg van het onjuist en/of onvoldoende verpakken. 
6.2. De te leveren Goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, 
beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, 
milieubelastend zijn of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een 
bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen. 
6.3. Norma heeft  het recht de verpakkingsmaterialen voor rekening en risico 
van Leverancier aan Leverancier te retourneren tegen – indien van toepassing 
– creditering van het daarvoor door Leverancier aan Norma in rekening 
gebrachte bedrag. Verwerking c.q. vernietiging van (transport) 
verpakkingsmaterialen is de verantwoordelijkheid van Leverancier en geschiedt 
voor rekening en risico van Leverancier.   

Artikel 7 Levering 
7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden leveringen franco 
onder de leveringsconditie “Delivered Duty Paid” (DDP), volgens de meest 
recente versie van de Incoterms, uitgegeven door ICC (de Internationale Kamer 
van Koophandel), op de aangewezen locatie inclusief afladen op de 
overeengekomen plaats van levering, binnen de overeengekomen termijn dan 
wel, indien Norma een exact tijdstip van levering opgeeft, op dat tijdstip.  
7.2. Norma heeft het recht de levering of een deellevering uit te stellen.  
Leverancier zal in dat geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en 
herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. De hiervoor door 
Leverancier in redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten zullen, na 
voorafgaande schriftelijke toestemming, door Norma worden vergoed. 
7.3. De overeengekomen leverdatum en /of levertijdstip  is de fatale datum 
en/of tijdstip. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de 
overeengekomen plaats in de overeengekomen hoeveelheid zaken zijn 
afgeleverd, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling of sommatie  in 
verzuim. In een dergelijk geval is Norma gerechtigd haar 
betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten en is Leverancier 
gehouden tot vergoeding van de door Norma als gevolg van de niet tijdige 
levering geleden en te lijden schade. 
7.4. Leverancier is verplicht Norma Schriftelijk te informeren over een 
(dreigende) vertraging. Het voldoen aan deze informatieplicht laat de 
consequenties van de vertraging op grond van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden en/of op grond van enige wettelijke bepaling onverlet. 
Onverlet het recht op schadevergoeding en onverlet elk ander recht van Norma, 
is Leverancier in geval van vertraging een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd vanaf de dag dat de levering is vertraagd. Deze boete bedraagt 
5% van het totale door Norma uit hoofde van de Overeenkomst te betalen 
bedrag, per kalenderweek die de vertraging duurt; met een maximum van 25% 
van het totale door Norma uit hoofde van de Overeenkomst te betalen bedrag. 
7.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient elke levering vergezeld te 
gaan van een deugdelijke gespecificeerde pakbon/paklijst (onder vermelding 
van het betreffende inkooporder- en positienummer van Norma), en van alle 
bijbehorende documentatie zoals kwaliteits- en garantiecertificaten, 
onderhouds- en instructieboeken, tekeningen en handleidingen (in welke vorm 
dan ook) alsmede van alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, 
gereedschappen en reservedelen. Norma is vrij in het gebruik van de 
documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen. Ondertekening van 
een pakbon of vergelijkbaar document houdt geen acceptatie in van de 
geleverde Goederen en/of Diensten. 
7.6. Levering van Goederen zal plaatsvinden met gebruikmaking van de door 
Norma voorgeschreven expediteur. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de 
voorgeschreven expediteur zullen eventuele extra kosten bij Leverancier in 
rekening worden gebracht, tenzij de kosten van de expediteur op grond van de 
betreffende Incoterms voor rekening van Leverancier komen. 
7.7. Afgegeven volume-inschattingen door Norma zijn slechts bedoeld om van 
nut te zijn voor de planning van de Leverancier en niet om Norma tot aankoop 
daarvan te dwingen. Norma garandeert de Leverancier geen minimum afname 
noch zullen hoeveelheidsindicaties Norma binden tenzij partijen hierover 
uitdrukkelijk schriftelijk, door beide partijen voor akkoord getekend, afspraken 
hebben gemaakt. 
7.8. Leverancier is verplicht om Norma tijdig te informeren omtrent de 
exportclassificatie van de te leveren Goederen en eventuele wijzigingen hierop. 
Leverancier is verplicht om tijdig alle benodigde exportvergunningen te 
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verkrijgen voorgeschreven door het land van herkomst en/of andere relevante 
landen. Norma zal Leverancier alle informatie verschaffen die redelijkerwijs 
noodzakelijk is om de exportvergunning te verkrijgen. 

Artikel 8 Acceptatie en afwijzing 

8.1. Norma zal de geleverde Goederen en/of Diensten binnen een redelijke 
termijn na levering door middel van een testprocedure accepteren. Norma zal 
de Leverancier informeren in het geval de Goederen en/of Diensten worden 
afgekeurd. Acceptatie betreft in geen geval een erkenning van de conformiteit 
of deugdelijkheid van de betreffende Goederen en/of Diensten. 
8.2. Norma kan zich in afwijking van artikel 7:23 BW en 6:89 BW te allen tijde, 
dus ook na acceptatie als bedoeld in artikel  8.1, beroepen op een 
geconstateerd gebrek in de door Leverancier geleverde Goederen en/of 
Diensten. Norma is niet beperkt in de mogelijkheid zich op een gebrek of non-
conformiteit te beroepen en evenmin is Norma gehouden om Leverancier 
binnen een bepaalde termijn over een geconstateerd gebrek te berichten. 

Artikel 9 Kwaliteit en milieu 
9.1. Leverancier zal een kwaliteitssysteem en een milieuzorgsysteem 
onderhouden die gecertificeerd zijn volgens de kwaliteitsnormen van 
respectievelijk ISO 9001 en ISO 14001. Zonder schriftelijke toestemming van 
Norma is het niet toegestaan af te wijken van de kwaliteitsnormen van ISO 
9001 en ISO 14001.  
9.2. Het leveren van Goederen en/of Diensten dient naar de laatste stand der 
techniek en naar de bepalingen van de Overeenkomst goed en deugdelijk en 
overeenstemming met de daarvoor in de betreffende bedrijfstak bestaande 
standaards. te worden uitgevoerd. Leverancier dient te werken volgens de 
hoogste normen van vakmanschap. Leverancier, zijn werknemers en 
ingeschakelde derden (Leverancier is voor werknemers en derden 
verantwoordelijk en zal erop toezien dat zij zich houden aan dit artikel), 
Goederen en/of Diensten moeten voldoen aan de voorschriften die Norma stelt 
en aan alle wettelijke bepalingen die relevant zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, waaronder Europese-en landelijke wet- en regelgeving die ziet 
op onder meer kwaliteit, gezondheid, veiligheid, garanties, milieu, vervoer, 
opslag, het gebruik van gevaarlijke stoffen.  
9.3. Als de te leveren Goederen gevaarlijke stoffen bevatten, zal de 
Leverancier voorafgaand aan de uitvoering van de Inkooporder informatie aan 
Norma verstrekken omtrent de stoffen die het betreft, de locatie van deze 
stoffen in de Goederen en de hoeveelheid van deze stoffen die aanwezig is in 
de Goederen. 

Artikel 10 Betaling 
10.1. Tenzij anders is overeengekomen betaalt Norma de facturen  binnen 90 
(negentig) dagen na ontvangst van de factuur. Leverancier zal niet eerder 
factureren dan na acceptatie door Norma van de levering van Goederen en/of 
Diensten waarop de betreffende factuur ziet.  
10.2. Norma behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verschuldigde 
betalingen te verrekenen met alle op dat moment  openstaande vorderingen 
van Norma op Leverancier en de aan Leverancier gelieerde vennootschappen,  
uit welke hoofde dan ook. Het is Leverancier niet toegestaan een schuld aan 
Norma te verrekenen met enige vordering van Leverancier op Norma. 
10.3. Norma is gerechtigd de betaling van enige factuur op te schorten, indien 
Norma een tekortkoming in de geleverde Goederen en/of Diensten constateert. 
10.4. Betaling van een factuur door Norma houdt op geen enkele wijze afstand 
van enig recht door Norma of goedkeuring van het geleverde  in. 

Artikel 11 Wijzigingen 
11.1. Leverancier is verplicht om Norma tijdig vooraf schriftelijk te informeren 
over elke verandering of wijziging in de samenstelling en eigenschappen van de 
door de Leverancier te leveren Goederen en/of Diensten ten opzichte van 
hetgeen is overeengekomen. 
11.2. Indien de Leverancier zijn bovengenoemde informatieplicht niet nakomt 
of de genoemde verandering of wijziging niet acceptabel is voor Norma, is 
artikel 13 van toepassing en is er sprake van een toerekenbare tekortkoming 
van de Leverancier. 
11.3. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is Norma te allen tijde 
bevoegd om een geplaatste Inkooporder, ook na totstandkoming van de 
Overeenkomst, Schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen. Leverancier dient alle 
door Norma aangegeven wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst 
uit te voeren tenzij deze redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn en de Leverancier 
zulks binnen vijf (5) werkdagen aan Opdrachtgever heeft meegedeeld. 
11.4. Indien de hiervoor onder 11.3 bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen 
gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, 
dient de Leverancier Norma hiervan uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na 
kennisgeving van de wijzigingen en/of aanvullingen, Schriftelijk op de hoogte te 
stellen, bij gebreke waarvan de gewijzigde Inkooporder volgens de 
oorspronkelijk overeengekomen prijs, levertijd en andere voorwaarden zal 
worden uitgevoerd. 
11.5. Indien de wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de prijs 
en/of levertijd  die naar het oordeel van Norma onacceptabel zijn, is Norma 
gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 12 Overdracht van rechten en plichten/uitbesteding 
12.1. Indien  Leverancier haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk wil 
uitbesteden aan derden, kan dit alleen na voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van Norma. Door Norma kunnen aan het verlenen van deze 
toestemming redelijke voorwaarden worden verbonden, waaronder dat de 
derde aan Norma bevestigt jegens Norma aan deze voorwaarden te zijn 
gebonden. 
12.2. Leverancier blijft in dat geval volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
met betrekking tot door derden in verband met de overeenkomst verrichte 
werkzaamheden. 

Artikel 13 Tekortkoming 
13.1. Leverancier is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim: 
indien de Leverancier één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Norma is, onverminderd 
de overige aan haar toekomende rechten en zonder verplichting tot 
schadevergoeding bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Tevens is Norma in genoemde 
gevallen gerechtigd de Overeenkomst voor rekening en risico van Leverancier 
door één of meer derden te laten uitvoeren.  
13.2.  Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke 
rechten voortvloeiend uit toerekenbare tekortkoming, is Norma bij toerekenbare 
tekortkoming aan de zijde van Leverancier gerechtigd tot het innen van een 
onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de prijs van het uit hoofde van de 
Overeenkomst te betalen bedrag voor elke dag dat het verzuim voortduurt met 
een maximum van 100% zulks zonder een aanmaning. 
13.3. Indien Leverancier stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem 
niet zijn toe te rekenen en Norma deze stelling aanvaardt, heeft Norma 
niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie 
zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.  
 
Artikel 14 Beëindiging 
14.1. In geval van een tekortkoming door Leverancier in de nakoming van 
enige verplichting uit de Overeenkomst of de faillietverklaring van Leverancier, 
in geval van stillegging van het bedrijf van Leverancier, de verlening aan 
Leverancier van (voorlopige) surseance van betaling, het nemen van een 
besluit tot liquidatie van de vennootschap van Leverancier, intrekken van voor 
de bedrijfsvoering essentiële vergunningen, een besluit tot ontbinding van 
Leverancier, overname, fusie, beslag op bedrijfseigendommen van Leverancier 
heeft Norma het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
onverminderd haar overige rechten uit de Overeenkomst en de wet. 
14.2.  Onverminderd haar overige rechten uit de Overeenkomst en wet kan 
Norma de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door 
Leverancier of één van diens ondergeschikten of vertegenwoordigers enig 
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan bestuurders, 
vertegenwoordigers of (een van)  de personeelsleden van Norma. 
14.3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als in 14.1 en 14.2 
omschreven, is Leverancier gehouden alle in verband met de Overeenkomst 
reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Norma om 
volledige schadevergoeding te vorderen. Leverancier zal in een dergelijk geval 
eveneens hetgeen door Norma is (vooruit) betaald, verhoogd met de wettelijke 
rente voor handelstransacties vanaf de dag van betaling aan Norma terug 
betalen. 
14.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als in 14.1 en 14.2 
omschreven is Norma niet tot enige schadevergoeding gehouden. Leverancier 
is gehouden Norma te vrijwaren voor vorderingen van derden die in verband 

met de ontbinding van de Overeenkomst mogelijk ontstaan. 
14.5. Norma is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst zonder opgave van 
reden, tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. In 
geval van tussentijdse opzegging is Leverancier gerechtigd om de werkelijk 
gemaakte, redelijke, directe  kosten tot het moment van de einddatum van de 
opgezegde Overeenkomst bij Norma in rekening te brengen mits deze kosten 
naar het oordeel van Norma voldoende zijn onderbouwd. Norma is niet 
aansprakelijk voor andere kosten of schade die de Leverancier hierdoor mocht 
lijden. Het is Leverancier niet toegestaan de overeenkomst tussentijds op te 
zeggen. 
14.6. Norma is te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te 
zijn.  
14.7. Ontbinding, opschorting dan wel tussentijdse opzegging geschiedt door 
middel van een Schriftelijk bericht aan Leverancier. 

 
Artikel 15 Garantie 
15.1. Leverancier garandeert dat alle geleverde Goederen en/of Diensten  
compleet en voor gebruik gereed zijn en beantwoorden aan de Overeenkomst, 
waaronder het in artikel  9.1 en 9.2 bepaalde. Leverancier garandeert dat op de 
levering geen rechten van derden rusten en vrijwaart Norma voor aanspraken 
van derden op de levering. 
15.2. Op de aan Norma geleverde Goederen en/of Diensten verstrekt de 
Leverancier garantie gedurende een periode van ten minste vierentwintig (24) 
maanden na levering. 
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15.3. Door Leverancier zullen op eerste aanzegging binnen een door Norma te 
stellen termijn alle door Norma geconstateerde gebreken in de geleverde 
Goederen en/of Diensten worden hersteld, voor rekening en risico van 
Leverancier. Norma is gerechtigd om vervanging in plaats van reparatie te 
eisen. Indien Leverancier deze verplichting niet nakomt, of dat redelijkerwijs 
moet worden aangenomen, is Norma gerechtigd om voor rekening en risico van 
Leverancier herstel dan wel vervanging te laten uitvoeren door een derde of 
door haarzelf.  
15.4. Na herstel of vervanging moeten de herstelde en/of vervangen 
Goederen en/of Diensten uiteraard opnieuw beantwoorden aan de 
Overeenkomst, waaronder artikel 9.1 en 9.2 en compleet en voor gebruik 
gereed zijn en gelden opnieuw de onder 15.2 genoemde garantietermijnen voor 
de volledige duur vanaf hernieuwde levering. 
15.5. Norma heeft het recht door haar afgekeurde Goederen en/of Diensten te 
retourneren aan Leverancier - voor rekening en risico van Leverancier - indien 
Leverancier niet binnen de door Norma gestelde termijn de Goederen en/of 
Diensten terugneemt.  

Artikel 16 Mogelijkheid van laatste inkoop 
16.1. In het geval de Leverancier overweegt de levering van  Goederen (of 
een onderdeel hiervan) te beëindigen, zal de Leverancier Norma uiterlijk zes 
maanden voor stopzetting van de levering schriftelijk inlichten. Gedurende deze 
zes maanden dient de Leverancier Inkooporders voor desbetreffende Goederen 
en/of  Diensten  te accepteren. 
16.2. De Leverancier zal gedurende 24 maanden na levering van de laatste 
Goederen en/of Diensten aan Norma onderhoud en service leveren voor de 
geleverde en bestelde Goederen en/of Diensten. 
16.3. Leverancier garandeert dat zij na levering gedurende tenminste 5 (vijf) 
jaar onderdelen voor de geleverde Goederen en/of Diensten aan Norma zal 
kunnen blijven leveren. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom 

17.1. Leverancier verleent aan Norma een niet-exclusief, eeuwigdurend, 
onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van 
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ter zake van door Leverancier 
geleverde Goederen en/of Diensten voor zover die intellectuele 
eigendomsrechten al op de Goederen en/of Diensten rustten voordat de 
Overeenkomst werd aangegaan (alle intellectuele eigendomsrechten en 
knowhow die ontstaan door de uitvoering van de Overeenkomst komen immers 
toe aan Norma zoals verder uitgewerkt onder 17.5). Dit gebruiksrecht omvat 
mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke) afnemers 
of aan andere derden met wie Norma relaties onderhoudt in verband met de 
uitoefening van haar bedrijf. Een mogelijke vergoeding voor dit gebruiksrecht is 
in de prijs inbegrepen. 
17.2.  Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de 
door haar geleverde Goederen en/of Diensten geen inbreuk zal maken op 
intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms-)rechten van derden. 
17.3. Leverancier vrijwaart Norma volledig voor alle directe en indirecte 
gevolgen van aanspraken, welke derden jegens Norma geldend zouden kunnen 
maken uit hoofde van inbreuk op de aan de desbetreffende derde toekomende 
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Goederen en/of Diensten, 
welke aan Norma door Leverancier zijn geleverd. 
17.4. In geval van een door een derde met succes tegen Leverancier dan wel 
tegen Norma gevoerde actie ter zake van inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten is Leverancier, naar keuze van Norma, op zijn kosten, 
gehouden tot: 
a) het van de desbetreffende derde verwerven van een – door Norma goed te 

keuren – licentie ten behoeve van Norma met betrekking tot de 
desbetreffende Goederen  en/of Diensten; 

b) het vervangen van de desbetreffende Goederen  en/of Diensten door – 
naar het oordeel van Norma- gelijkwaardige en gelijksoortige Goederen  
en/of Diensten, welke niet inbreuk makend zijn; 

c) ongedaan maken van de verrichte prestatie tegen restitutie van het 
betaalde. 

17.5. Tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties, instructies, zaken, 
werkwijzen en dergelijke (hulpmiddelen) welke Norma aan Leverancier heeft 
verstrekt of die Leverancier in samenwerking met of in opdracht van Norma of 
in het kader van de Overeenkomst  heeft ontwikkeld, gemaakt of aangeschaft 
(al hetgeen resultaat is van de Overeenkomst) blijven of worden eigendom van 
Norma en alle bestaande en/of toekomstige, eventueel nog te vestigen en/of te 
registreren  intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow ten aanzien van  de 
hulpmiddelen en al hetgeen resultaat is van de Overeenkomst berusten 
exclusief bij Norma. Deze hulpmiddelen en al hetgeen resultaat is van de 
Overeenkomst en de bestaande en toekomstige, eventueel nog te vestigen 
en/of te registreren intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten, worden 
door Leverancier duidelijk als eigendom van Norma aangemerkt en zij mogen 
door Leverancier niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter 
beschikking gesteld worden of anderszins benut worden dan uitsluitend ter 
uitvoering van de onderhavige opdracht. Leverancier zal op eerste verzoek  zijn 
medewerking verlenen aan een eventueel benodigde eigendomsoverdracht van 
deze hulpmiddelen en bestaande en/of toekomstige, eventueel nog te vestigen 
en/of te registreren intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow die op deze 

hulpmiddelen en op al hetgeen resultaat is van de Overeenkomst  rusten 
(inclusief persoonlijkheidsrechten voor zover wettelijk toegestaan) aan Norma 
voor zover deze voorwaarden al niet als rechtsgeldige akte van overdracht 
beschouwd kunnen worden. Voor zover (enig deel) van de in dit lid bedoelde 
intellectuele eigendomsrechten en know how niet zou kunnen worden 
overgedragen, zal Leverancier aan Norma een exclusieve, eeuwigdurende, 
wereldwijde licentie om niet verlenen voor het meest omvattende gebruik van al 
bestaande en of toekomstige, eventueel nog te vestigen en/of te registreren 
intellectuele eigendomsrechten en/of know how op de hulpmiddelen en al 
hetgeen resultaat is van de Overeenkomst en doet Leverancier afstand van het 
recht deze intellectuele eigendomsrechten in te roepen jegens Norma. 
Leverancier is verplicht de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen volledig en in 
onbeschadigde staat aan Norma (terug) te zenden ten tijde van de laatste 
(af)levering of op eerste verzoek van Norma. 
17.6. Norma is gerechtigd wijzigingen en/of aanvullingen in de Goederen en/of 
Diensten aan te (laten) brengen die zij nuttig en/of wenselijk acht. Norma heeft 
daarvoor geen toestemming van Leverancier nodig en – voor zover nodig – 

doet Leverancier afstand van haar recht een beroep te doen op eventuele 
intellectuele eigendomsrechten ter zake en daaraan gelieerde rechten zoals 
persoonlijkheidsrechten. 
17.7. Artikel 20 is van overeenkomstige toepassing op alle in artikel 17.5 
bedoelde hulpmiddelen. 
17.8. Merken (waaronder beeldmerken) door Norma geregistreerd bij de 
officiële instanties mogen enkel worden gebruikt na toestemming van Norma en 
op de door Norma aangegeven wijze. Leverancier is daarnaast gehouden 
nimmer in strijd te handelen met de intellectuele eigendomsrechten van Norma 
zijnde, onder andere, de door Norma geregistreerde merken, modellen en 
octrooien alsmede aan Norma toekomende auteursrechten. 

Artikel 18 Auditing 
18.1 Medewerkers van Norma belast met kwaliteitsborging en/of de klanten 
van Norma hebben het recht om op het terrein van de Leverancier de 
toepassing van het kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem door de Leverancier te 
auditeren.  
18.2 Leverancier zal zonder kosten de bovengenoemde personen van de 
benodigde ondersteuning voorzien om tot een deugdelijke controle te kunnen 
komen.  
18.3 Leverancier zal toegang verschaffen tot alle ruimtes op het terrein van de 
Leverancier waar werk plaatsvindt dat voortvloeit uit of verband houdt met de 
Inkooporder. 
18.4 Indien de bovengenoemde medewerkers constateren dat niet aan de 
kwaliteits- en/of milieueisen wordt voldaan, zal de Leverancier worden 
geïnformeerd.  Leverancier zal vervolgens onverwijld maatregelen nemen 
teneinde aan deze eisen te voldoen, zonder kosten voor Norma en zonder 
enige consequentie voor de levertijd zoals die is aangegeven in de Inkooporder. 
Deze maatregelen dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn zoals 
afgestemd met de constaterende medewerker van Norma. 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud 
19.1 Alle zaken en materialen, zoals modellen, mallen, grondstoffen, 
gereedschappen, tekeningen, specificaties en programmatuur die Norma ofwel 
ter beschikking heeft gesteld, ofwel op kosten van Norma zijn ingekocht ofwel 
speciaal gemaakt zijn om de Overeenkomst uit te kunnen voeren, blijven 
eigendom van Norma respectievelijk worden eigendom van Norma op het 
moment van aankoop dan wel fabricage. 
19.2 De Leverancier is verplicht deze hulpzaken duidelijk te merken als 
eigendom van Norma en zal deze voor haar risico in bezit houden namens 
Norma. De Leverancier is verantwoordelijk voor de instandhouding van deze 
hulpzaken en is verplicht deze hulpzaken te verzekeren.  
19.3 Het is Leverancier niet toegestaan deze hulpgoederen te vervreemden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norma. 

Artikel 20 Geheimhouding en non-concurrentie 
20.1 Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen, technische bescheiden, 
specificaties en andere documenten etc. door Norma aan Leverancier 
verschaft, alsmede knowhow in de meest brede zin van het woord waarvan 
Leverancier via Norma kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet 
door Leverancier worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van 
zijn uit de overeenkomst met Norma voortvloeiende verplichtingen. Alle 
informatie als genoemd in dit lid als ook eventuele kopieën blijven eigendom 
van Norma en de Leverancier zal deze op eerste verzoek aan Norma 
retourneren of op aanwijzen van Norma vernietigen. Norma is bevoegd controle 
uit te voeren op het retourneren c.q. vernietigen en Leverancier verplicht zich 
hierbij zijn medewerking aan de controle te verlenen. 
20.2 De in artikel 20.1 genoemde gegevens zullen door Leverancier niet 
openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke 
toestemming van Norma. Daarnaast zal Leverancier de in dit artikel bedoelde 
geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel. 
20.3 Indien Leverancier de in artikel  20.1 bedoelde gegevens voor de 
uitvoering van de overeenkomst aan derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht 
hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel 
bedoeld op te leggen. 
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20.4 Leverancier zal zich geheel onthouden van het rechtstreeks of door 
tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen en/of 
leveren aan   bestaande en/of potentiële klanten van Norma met betrekking tot 
of van Goederen en/of Diensten waarvoor (1) Leverancier reeds opdrachten of 
offerteaanvragen van Norma heeft ontvangen of waarvoor Leverancier met 
Norma al een Overeenkomst is aangegaan of (2) waarvoor Norma 
onderhandelingen is aangegaan met Leverancier. 
 
Artikel 21 Overmacht 
21.1 Leverancier is enkel gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien en 
voor zover de uitvoering van diens verplichtingen krachtens de Overeenkomst 
wordt verhinderd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de invloedsfeer 
van Leverancier zijn gelegen. Een beroep op overmacht is enkel  geldig indien 
Leverancier Norma zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na 
het intreden van de betreffende omstandigheden, Schriftelijk van het beroep op 
overmacht in kennis stelt. In ieder geval wordt onder overmacht niet verstaan:  
werklieden uitsluiting, staking, grondstoffentekort, transportproblemen, ziekte 

van personeel, onvoldoende beschikbaarheid van genoeg personeel dat 
gekwalificeerd is, storing in de productie van Leverancier, niet nakoming van de 
verplichtingen door toeleveranciers, enig tekortschieten van door Leverancier 
ingeschakelde derde, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 
de Leverancier en/of door hem ingeschakelde derde of een dreigende 
vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst. Voornoemde 
omstandigheden zijn derhalve voor rekening en risico van Leverancier. 
21.2 Leverancier verplicht zich om, voor zover dit redelijkerwijs van haar 
verlangd kan worden, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te 
heffen dan wel te doen opheffen. 
21.3 In geval van een terecht beroep op overmacht worden de daardoor 
getroffen verplichtingen van de Leverancier voor de duur van de overmacht 
opgeschort. Norma is gerechtigd de overeenkomst door middel van een 
Schriftelijk bericht aan Leverancier te ontbinden indien Leverancier door de 
overmacht langer dan 14 dagen verhinderd is de overeenkomst na te komen. In 
dit geval zal Norma een pro rato gedeelte van de in de Overeenkomst vermelde 
vergoeding voor Leverancier betalen, namelijk naar rato van de mate waarop 
levering conform de Overeenkomst op de datum van ontbinding heeft 
plaatsgevonden. Norma is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of 
andere kosten dan hiervoor bedoeld. 

Artikel 22 Aansprakelijkheid 
22.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van en/of 
verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de levering van 
Goederen en/of Diensten. 
22.2 De Leverancier vrijwaart Norma voor alle aanspraken van derden in 
verband met schade ontstaan door of in verband met levering van Goederen 
en/of Diensten. 
22.3 Leverancier verplicht zich ter zake van zijn wettelijke en contractuele 
aansprakelijkheid bij een gerenommeerde verzekeraar afdoende te verzekeren 
(naar oordeel van Norma) en daarvan op eerste verzoek van Norma bewijs te 
overleggen, alsmede desgewenst bewijs te overleggen dat de 
verzekeringspremies zijn betaald. 
22.4 Norma is niet aansprakelijk voor schade geleden door Leverancier of 
door derden, behoudens grove schuld opzet aan de zijde van Norma of de 
personen die feitelijk leiding geven aan het bedrijf van Norma. Indien om welke 
reden dan ook deze beperking van aansprakelijkheid van Norma geen stand 
houdt in of buiten rechte, is behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van 
Norma of de personen die feitelijk  leiding geven aan het bedrijf van Norma de 
eventuele aansprakelijkheid van Norma voor door Leverancier of door derden 

geleden schade altijd beperkt tot het vergoeden van directe schade die 
rechtstreeks het gevolg is van een aan Norma toe te rekenen tekortkoming in 
de nakoming van de overeenkomst tot maximaal: 
a) Het bedrag ter hoogte van de totale facturen [exclusief BTW] die betrekking 
hebben op de Overeenkomst in de periode van maximaal 6 maanden 
voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis of indien het hierna te 
noemen bedrag lager is. 
b) Het bedrag waarvoor onder de door Norma afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt 
verleend en slechts voor zover verzekeraar ook daadwerkelijk tot uitkering 
overgaat. 
In alle gevallen geldt dat Norma niet kan worden aangesproken tot andere 
schade dan waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent. Met 
directe schade wordt bedoeld materiële schade of letselschade die rechtstreeks 
wordt toegebracht door het handelen of nalaten van Norma waarin de 
tekortkoming in de nakoming is gelegen. Onder directe schade worden onder 
meer uitdrukkelijk niet verstaan: winstderving, stilstand, schade, 
bedrijfsstagnatieschade, schade als gevolg van aanspraken van derden, 
gevolgschade, rente en buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 23 Toepasselijk recht en regeling van geschillen 
23.1 Op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, Inkooporders, 
Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen met betrekking tot de levering 
van Goederen en/of Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
23.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.  

23.3 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter in Almelo. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Norma om 
te kiezen voor oplossing van het geschil door middel van arbitrage. 

Artikel 24 Boetebeding 

24.1 In geval van schending van het bepaalde in de artikelen 17 en 20  is 
Leverancier aan Norma een dadelijk opeisbare, niet voor matiging vatbare 
boete van € 25.000,- verschuldigd vermeerderd met € 5.000,- voor iedere dag 
dat Leverancier één of meerdere verplichtingen uit artikelen 17 en 20  blijft 
schenden. Deze boete kan naast de daadwerkelijk geleden en nog te lijden 
schade op grond van de wet worden gevorderd. Norma heeft het recht deze 
boete en schadevergoeding met aan Leverancier verschuldigde bedragen te 
verrekenen. 

Artikel 25 Slotbepaling 
25.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of 
vernietigbaar is op grond van het toepasselijke recht, zullen Partijen met elkaar 
in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen, welke zoveel 
mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. 
25.2 Overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden blijven 
onverkort van kracht. 
25.3 De tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is zowel in het 
Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Omtrent de uitleg van deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert in alle gevallen de Nederlandse tekst. 


