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1. Toepasselijkheid 
1.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten waarbij Frisia Zout B.V. (hierna: “Frisia”) optreedt als koper of 
opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij bij de 
gesloten overeenkomst (hierna: “Wederpartij”), wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. Een aanbod van Wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van 
tenminste 30 dagen nadat het aanbod Frisia heeft bereikt, tenzij de uitnodiging 
van Frisia tot het doen van een aanbod een afwijkende termijn inhoudt of 
Wederpartij een langere termijn aanbiedt. 
 
2.2. Eventuele kosten voortvloeiend uit of samenhangend met het opstellen 
en/of uitbrengen van een aanbod blijven voor rekening van Wederpartij. 
 
2.3 Frisia is slechts gebonden aan rechtshandelingen indien deze zijn verricht 
door daartoe bevoegde medewerkers. Rechtshandelingen verricht door niet 
bevoegde medewerkers binden Frisia slechts indien zij deze rechtshandelingen 
bevestigt. 
 
2.4. Wederpartij kan Frisia niet houden aan een gegeven opdracht en/ of een 
gesloten overeenkomst indien deze niet schriftelijk door haar is bevestigd c.q. 
aangegaan. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht 
c.q. overeenkomst. 
 
3. Uitvoering van de overeenkomst 
3.1. Behoudens schriftelijke toestemming van Frisia is het Wederpartij niet 
toegestaan de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan derden. 
 
3.2. Indien Frisia aan Wederpartij hulpmiddelen voor de uitvoering van de 
overeenkomst ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van Frisia. Tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Wederpartij gehouden de haar ter 
beschikking gestelde hulpmiddelen na het einde van de overeenkomst in goede 
staat aan Frisia te retourneren, bij gebreke waarvan zij gehouden is de 
vervangingswaarde aan Frisia te vergoeden. 
 
3.3. Indien Wederpartij door Frisia ter beschikking gestelde hulpmiddelen of 
grondstoffen verwerkt in zaken van Wederpartij zelf, op zodanige wijze dat 
sprake is van zaaksvorming of natrekking, vormt Wederpartij deze zaken voor 
of ten behoeve van Frisia, zodat de eigendom van de nieuw ontstane zaak bij 
Frisia berust. 
 
3.4. Wijzigingen in de prestatie die Wederpartij moet verrichten zijn slechts 
toegestaan indien Frisia hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 
  
3.5.  Wederpartij kan haar rechten en verplichtingen op grond van de 
overeenkomst slechts overdragen aan een derde na uitdrukkelijke toestemming 
van Frisia. 
 
4. Prijs 
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de prijs die 
Wederpartij in rekening brengt voor de te leveren zaken en/ of de uit te voeren 
werkzaamheden tevens alle kosten die Wederpartij maakt in verband met de 
nakoming van diens verplichtingen, waaronder in ieder geval worden begrepen 
de kosten van verpakking, het transport, overige afleveringskosten, kosten van 
montage en instructie en kosten van verwijdering van afval.  
 
4.2. De prijs die Wederpartij in rekening brengt voor de te leveren zaken en uit 
te voeren werkzaamheden is vast, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 
overeenkomen.  
 
4.3. Wederpartij vermeldt op de factuur in ieder geval de levering en/ of de 
werkzaamheden waar de factuur betrekking op heeft alsmede het ordernummer 
van Frisia. Indien Wederpartij niet aan deze verplichtingen voldoet, is Frisia 
gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten. 
 
5. Levering en acceptatie 
5.1.  Levering van de te leveren zaken vindt plaats conform het in de 
overeenkomst opgenomen leveringsbeding en op de door Frisia daartoe 
aangegeven plaats. 
 
5.2. Tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, wordt het 
leveringsbeding dat in de overeenkomst is opgenomen, uitgelegd 

overeenkomstig de incoterms, opgesteld door de ICC (International 
Chamber of Commerce). Daarbij gelden de laatstelijk vastgesteld 
incoterms.  
 
5.3. Als gewicht van de geleverde zaken geldt het door Frisia bij 
levering vastgestelde gewicht.   
 
5.4. Bij de levering stelt Wederpartij tevens alle bij de zakenbehorende 
gebruiksaanwijzingen en instructiemateriaal aan Frisia ter beschikking. 
 
5.5. Indien Wederpartij vermoedt dat niet binnen de overeengekomen 
leveringstermijn geleverd zal worden, dient Wederpartij dit 
onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan Frisia. Deze mededeling laat 
de rechten van Frisia terzake onverlet. 
 
5.6. Indien Wederpartij niet of niet deugdelijk levert binnen de 
overeengekomen leveringstermijn, is Wederpartij zonder dat daartoe 
een nadere ingebrekest elling vereist is, in verzuim. Wederpartij 
verbeurt in zodanig geval een direct opeisbare boete van 10 % van de 
voor de betreffende levering overeengekomen prijs voor iedere 
werkdag dat zij in verzuim verkeert. Deze boete geldt uitsluitend als 
gefixeerde vergoeding voor de door Frisia geleden vertragingsschade. 
Frisia behoudt derhalve het recht om nakoming of vervangende 
schadevergoeding te vorderen. Frisia is voorts gerechtigd af te zien van 
het vorderen van betaling van de boete en in plaats daarvan betaling te 
vorderen van de werkelijk door haar geleden vertragingsschade. 
 
5.7. Frisia is gerechtigd de te leveren zaken voor, tijdens of meteen na 
de levering te keuren. Wederpartij zal iedere medewerking verlenen 
aan een dergelijke keuring. Indien de zaken niet voldoen aan de door 
Frisia gestelde eisen, is zij gerechtigd de zaken te weigeren en/ of te 
retourneren danwel te blijven gebruiken totdat Wederpartij voor 
vervanging of aanpassing heeft zorggedragen. 
 
5.8. Het risico van de geleverde zaken gaat op het  moment van 
aflevering over op Frisia, tenzij Frisia de zaken bij de aflevering of 
binnen 7 dagen daarna afkeurt. In dat geval blijft het risico van de 
geleverde zaken ook na de aflevering voor rekening van Wederpartij. 
 
6. Betaling  
6.1. Frisia betaalt de door Wederpartij verzonden factuur binnen 30 
dagen na factuurdatum dan wel 30 dagen nadat de betreffende levering 
door Frisia is goedgekeurd.  De langste van deze twee termijnen geldt. 
 
6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden 
betalingen in Euro. Indien de overeengekomen prijs in andere valuta is 
uitgedrukt, wordt het overeenkomende bedrag in Euro berekend aan de 
hand van  de koers op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 
 
6.3. Frisia is gerechtigd haar betalingsverplichting geheel of 
gedeeltelijk op te schorten indien haar is gebleken van een 
tekortkoming in de nakoming van de zijde van Wederpartij.  
  
6.4. Frisia is gerechtigd te verlangen dat Wederpartij voor diens 
rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet 
afgeven door een door Frisia geaccepteerde bankinstelling dan wel om 
andere zekerheden te vragen ter waarborging van de nakoming van de 
verplichtingen van/ door Wederpartij.  
 
6.5. Frisia is gerechtigd het door haar aan Wederpartij verschuldigde te 
verrekenen met iedere vordering die zij uit welken hoofde dan ook op 
Wederpartij heeft of meent te hebben. 
 
7. Garantie  
7.1. Tenzij de Wederpartij een langere garantietermijn heeft gegeven, 
garandeert Wederpartij gedurende een periode van 12 maanden dat de 
geleverde zaken:  
 
- overeenstemmen met hetgeen in de order is vermeld met 

betrekking tot hoeveelheid, omschrijving, en kwaliteit; 
- geschikt zijn voor het doel waarvoor zij geleverd zijn; 
- compleet en voor gebruik gereed zijn; 
- van geschikte materialen zijn vervaardigd; 
- in alle opzichten gelijk zijn aan door Wederpartij aan Frisia 

verstrekte monsters of modellen; 
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- voorzien zijn van de bij de zaken behorende gebruiksaanwijzingen en 
instructiemateriaal.  

 
7.2. Voorts garandeert Wederpartij dat de geleverde zaken in alle opzichten 
voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten alsmede aan de vereisten die 
anderszins van overheidswege zijn gesteld.  
 
7.3. Indien gedurende de in 7.1 genoemde periode blijkt dat de zaken niet 
voldoen aan het in dit artikel bepaalde, verkeert Wederpartij van rechtswege in 
verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Frisia is in 
een dergelijk geval gerechtigd herstel en/of vervanging van de geleverde zaken 
te vorderen, onverminderd de overige rechten die haar in zodanig geval 
toekomen. 
 
7.4. Wederpartij vrijwaart Frisia voor alle aanspraken van afnemers van Frisia 
en/ of derden, die voortvloeien uit of samenhangen met gebreken aan de door 
Wederpartij aan Frisia geleverde zaken (waaronder uitdrukkelijk begrepen 
aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 6:185 e.v. BW) en die 
voortvloeien uit of samenhangen met gebreken in de door Wederpartij verrichte 
werkzaamheden.  
 
8 Vervoer 
8.1. Wederpartij zorgt ervoor dat de te leveren zaken worden vervoerd naar 
Frisia of een door haar opgegeven losadres.  
 
8.2. Wederpartij zorgt ervoor dat het in 8.1. genoemde vervoer op zodanige 
wijze geschiedt dat wordt voldaan aan alle wettelijke voorschriften alsmede aan 
alle overige nationale en internationale verplichtingen die voor het betreffende 
vervoer gelden.  
 
8.3. Wederpartij zorgt ervoor dat de te leveren zaken tijdens het vervoer op 
zodanige wijze verpakt zijn, dat deze Frisia in goede staat bereiken.  
 
8.4. Wederpartij zorgt ervoor dat de te leveren zaken voor haar rekening 
verzekerd zijn voor schade en verlies door of tijdens het vervoer en wel voor de 
volledige vervangingswaarde ervan. 
 
8.5. Wederpartij is jegens Frisia aansprakelijk voor schade aan of verlies van de 
te leveren zaken door of tijdens het vervoer daarvan. Indien van schade of 
verlies zoals hiervoor bedoeld, sprake is, herstelt of vervangt Wederpartij de 
betreffende zaken kosteloos. Frisia stelt Wederpartij zo spoedig mogelijk op de 
hoogte indien zij constateert dat van schade of verlies sprake is. 
 
9 Intellectuele eigendomsrechten 

 9.1. Wederpartij garandeert dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk 
maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Voorts garandeert 
Wederpartij dat het gebruik van de door haar geleverde zaken ook niet 
anderszins onrechtmatig is tegenover derden. Wederpartij vrijwaart Frisia voor 
iedere aanspraak (van derden) terzake.  

 
 9.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/ of de opdracht door 

Wederpartij rechten van intellectuele eigendom ontstaan, komen deze toe aan 
Frisia 
 
10 Bescheiden 
10.1. Wederpartij stelt op eerste verzoek van Frisia alle op de te leveren zaken 
en/ of de verrichte werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden alsmede 
alle overige door haar gewenste informatie aan Frisia ter beschikking. De 
hiervoor genoemde bescheiden omvatten onder meer, doch niet uitsluitend: 
 
-de tekeningen die Wederpartij in het kader van de opdracht heeft gemaakt of 
heeft laten maken; 
-alle stukken die Frisia nodig heeft voor het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen; 
-een overzicht van de gebruikte materialen; 
-informatie omtrent de samenstelling van de te leveren zaken; 
 
11 Overmacht 
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt Wederpartij geen 
beroep toe op overmacht indien zij haar verplichtingen op grond van de 
overeenkomst met Frisia niet (tijdig) nakomt. 
 

11.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Wederpartij, in 
afwijking van lid 1, wel een beroep op overmacht toekomt, vervalt dit 
recht indien Wederpartij Frisia niet onverwijld schriftelijk op de hoogte 
heeft gesteld van het bestaan en de inhoud van de reden van overmacht 
en deze met behulp van  afdoende bewijsstukken heeft onderbouwd. 
 
12 Ontbinding 
12.1. Indien Wederpartij, ongeacht de reden daarvan, haar 
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet (tijdig) nakomt, is 
Frisia gerechtigd om, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling 
nodig is, de overeenkomst met Wederpartij door middel van een 
schriftelijke verklaring te ontbinden.  
 
12.2. Frisia is eveneens gerechtigd de overeenkomst met Wederpartij 
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien 
Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, aan hem surséance 
van betaling is verleend, het bedrijf van Wederpartij wordt geliquideerd 
of indien (de rechtspersoon van) Wederpartij wordt ontbonden. 
 
12.3. De bevoegdheid tot ontbinding overeenkomstig dit artikel doet 
niet af aan de overige rechten (waaronder het recht op 
schadevergoeding) die Frisia terzake heeft op grond van de wet en deze 
algemene voorwaarden. 
 
13 Geheimhouding 
13.1. Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien 
van bedrijfsgegevens van Frisia die haar in het kader van de relatie met 
Frisia op enigerlei wijze bekend zijn geworden. Deze verplichting geldt 
evenzeer voor werknemers van Wederpartij en aan haar gelieerde 
derden.  
 
13.2. Het is Wederpartij niet toegestaan de haar overeenkomstig lid 1 
bekend geworden informatie ten eigen nutte te gebruiken, noch deze 
aan derden ter beschikking te stellen. 
 
13.3. Bij overtreding van de in de leden 1 en 2 omschreven 
geheimhoudingsplicht is Wederpartij gehouden de schade te vergoeden 
die Frisia daardoor lijdt. 
 
14 Schadevergoeding 
14.1. Wederpartij is gehouden Frisia alle schade te vergoeden die 
Frisia, haar werknemers of haar afnemers lijden door de door 
Wederpartij geleverde zaken of ten gevolge van handelingen van 
Wederpartij, diens werknemers of andere personen die Wederpartij bij 
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.  
 
14.2. Wederpartij vrijwaart Frisia voor aanspraken van derden terzake 
schade die dezen hebben geleden ten gevolge van handelingen van 
Wederpartij, diens werknemers of andere personen die Wederpartij bij 
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.  Frisia is in 
geval van zodanige aanspraak van derden gerechtigd naar eigen inzicht 
te handelen, echter niet dan na overleg met Wederpartij.  
 
15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15.1. Op de overeenkomst tussen Frisia en Wederpartij alsmede op alle 
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is bij uitsluiting het 
Nederlandse recht van toepassing.  
 
15.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de 
tussen Frisia en Wederpartij gesloten overeenkomst, zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te 
Leeuwarden, tenzij Frisia aangeeft dat zij het geschil aan een andere 
rechterlijke instantie wenst voor te leggen.  
 
15.3. Indien zou blijken dat een of meer van de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden niet afdwingbaar, ongeldig of op enige andere 
wijze niet bindend zijn, doet dit niet af aan de geldigheid van de 
overige bepalingen van de algemene voorwaarden. Frisia is in dergelijk 
geval gerechtigd om de betreffende bepalingen te vervangen door 
bepalingen die naar aard en strekking zo veel mogelijk 
overeenstemmen met de ongeldige bepaling.  

 


