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Algemene Inkoopvoorwaarden Moog B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid 
Door acceptatie van deze order aanvaard Verkoper de toepasselijkheid van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van alle tussen Koper en Verkoper gesloten 
overeenkomsten inzake de levering van produkten, alsmede het verrichten van diensten (hierna te noemen 
"Produkten"), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Onder acceptatie wordt hier mede verstaan 
een door Verkoper bevestigde order. Voorwaarden van Verkoper zijn, behoudens schriftelijke toestemming 
van Koper, niet van toepassing. 

Artikel 2 Orderbevestiging 
Binnen 14 dagen na ontvangst van order zal Verkoper de bijgevoegde kopie-order geldig ondertekend 
retourneren. Niet schriftelijk door Verkoper bevestigde orders kunnen zolang levering niet heeft 
plaatsgevonden te allen tijde door de Koper kosteloos worden geannuleerd. Wijzigingen in de order zijn 
slechts dan geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 Prijs 
De prijzen vermeld op de order zijn vast, exclusief BTW en gelden in de aangegeven muntsoort. De prijzen 
omvatten de volledige vergoeding voor alle verplichtingen van Verkoper onder de Overeenkomst. 

Artikel 4 Betaling 
Betaling zal geschieden binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, dan wel 
indien ontvangst van de Produkten later geschiedt, vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de betreffende 
Produkten. Alle facturen dienen in twee (2)-voud aan de afdeling Financien van Koper te worden verstrekt. 

Artikel 5 Levering 
Verkoper zal leveren overeenkomstig Kopers leverinstructies op het tijdstip als op de order aangegeven. 
Verkoper zal Koper terstond schriftelijk op de hoogte stellen van elke (voorzienbare) vertraging in de levering 
van de Produkten. Indien Verkoper niet, niet tijdig of ondeugdelijk levert, zal Verkoper zonder nadere in 
gebreke stelling een boete verbeuren van twee (2%) procent van de prijs voor iedere kalenderweek dat de 
vertraging voortduurt, tot ten hoogtste tien (10%) procent. Bovenstaande laat de rechten van Koper uit hoofde 
van artikel 13 onverlet. Verkoper zal de uit te vroege levering voortvloeiende kosten vergoeden. 

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden 
Levering vindt plaats 'Franco, inclusief rechten" Kopers locatie (DDP, conform Incoterms 2000), tenzij 
Verkopers fabriek buiten Nederland is gelegen, in welk geval levering "Af Fabriek" Verkoper plaatsvindt (EXW, 
conform Incoterms 2000). Verkoper draagt zorg voor deugdelijke verpakking. 

Artikel 7 Inspectie 
Voor levering hebben Koper en Kopers afnemer(s) het recht de Produkten en de produktie-organisatie van 
Verkoper te inspecteren op het terrein van Verkoper. Inspectie houdt in geen geval acceptatie in door Koper 
van de Produkten. 

Artikel 8 Acceptatie 
Indien Koper van mening is dat de Produkten niet in overeenstemming zijn met de order, is deze gerechtigd, 
onverminderd zijn rechten uit hoofde van artikel 14, de Produkten schriftelijk te weigeren binnen dertig (30) 
dagen na ontvangst van de Produkten. Verkoper zal de hoogste prioriteit geven aan het vervangen of, ter 
keuze van Koper, het in goede staat herstellen van de geweigerde Produkten. De eigendom en het risico van 
de geweigerde Produkten gaan over van Koper op Verkoper op het tijdstip van weigering. Transportkosten 
zijn voor rekening van Verkoper. Het bepaalde in artikel 5 met betrekking tot verschuldigde boete is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9 Garantie 
Verkoper garandeert Koper dat elk der Produkten voldoet aan de specificatie, vrij is van fabricage- of 
materiaalfouten en vrij van gebreken in het ontwerp. Indien Koper schriftelijk bericht geeft omtrent enige 
schending van garantie, zal Verkoper, zonder kosten voor Koper, de Produkten onverwijld repareren of, ter 
keuze van Koper, vervangen. Indien Verkoper hierbij in gebreke blijft heeft Koper het recht de betreffende 
Produkten zelf te (laten) repareren of te vervangen en zal Verkoper de redelijke kosten daarvan vergoeden. 
Transportkosten en risico zijn voor rekening van Verkoper. Op de rechten die Koper uit hoofde van het 
bovenstaande heeft, kan op gelijke wijze jegens Verkoper een beroep gedaan worden door Kopers 
afnemer(s). De rechten van koper uit hoofde van artikel 13 blijven onverlet. 

Artikel 10 Vrijwaring 
Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect ontstaat ingevolge de uitvoering van de order 
en/of het gebruik van de geleverde Produkten, indien en zover de Produkten geheel of ten dele niet in 
overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Voorts staat Verkoper ervoor in dat door de 
geleverde Produkten geen inbreuk wordt gemaakt op eventuele octrooi-, merken- en andere rechten van 
derden en hij  vrijwaart Koper tegen eventuele aanspraken terzake. Tot de kosten, schade en interessen die 
veroorzaakt kunnen worden naar aanleiding van het in artikel 9 en artikel 10 vermelde, behoren in ieder geval 
ook de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in verband met effectuering of het verhaal van rechten c.q. 
vorderingen uit hoofde van de overeenkomst met Verkoper. 

Artikel 11 Eigendom 
De door of in opdracht van Koper gemaakte tekeningen, modellen en andere bescheiden die betrekking 
hebben op de uitvoering van de order, blijven c.q. worden eigendom van Koper, ook indien daarvoor kosten 
aan Verkoper in rekening zijn gebracht. 

Goederen aangeleverd door of namens Koper (hierna te noemen "de Goederen") blijven het eigendom van 
Koper of van die derde. Onder Goederen wordt mede begrepen gegevens en informatie van Koper, al dan 
niet vervat in tekeningen of modellen. Verkoper draagt na ontvangst van de Goederen het risico van verlies 
en/of beschadigingen en zal de Goederen niet voor enig ander doel gebruiken dan ten behoeve van de order. 

Artikel 12 Geheimhouding 
Verkoper verbindt zich tot geheimhouding van alle door Koper verstrekte bedrijfseigen informatie. 
Bedrijfseigen informatie wordt geacht te omvatten, maar is niet beperkt tot: specificaties, ontwerpen, proces 
informatie, technische gegevens, know-how, marketing en business plannen, namen van afnemers, plannen 
van aanpak, prijsstelling, prototypes, gereedschappen, software, en elke andere vorm van intellectueel 
eigendom beschermd onder de toepasselijke wetgeving. Bedrijfseigen informatie wordt ook geacht te 
omvatten: fotografische weergaven van producten die, geheel of gedeeltelijk, zijn ontworpen in 
overeenstemming met Koper zijn specificaties en notities, uittreksels, samenvattingen, of met andere 
documenten die, geheel of gedeeltelijk, met behulp van vertrouwelijke informatie van Koper zijn gemaakt. 
Verkoper zal nimmer, noch geheel noch gedeeltelijk, aan een derde partij bekend maken, op welke wijze dan 
ook (waaronder, zonder beperking, via publicatie via elk medium, hetzij schriftelijk, auditief, visueel, of 
anderszins) enige vertrouwelijke informatie verstrekt door Koper, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Koper. 

Artikel 13 Ontbinding 
Partijen hebben het recht de overeenkomst door middel van een kennisgeving per aangetekende post met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, 
indien: 
(a) de wederpartij enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst toerekenbaar niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomt en deze tekortkoming in de nakoming van de betrokken verplichting niet herstelt binnen 
een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke ingebrekestelling; 

(b) de wederpartij faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surséance van 
betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, zijn bedrijf wordt geliquideerd dan wel aan derden 
geheel of gedeeltelijk overdraagt, of op al zijn roerende en/of onroerende zaken beslag wordt gelegd. 

Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder deze Algemene Inkoopvoorwaarden in elk geval niet 
verstaan een toerekenbare tekortkoming van Verkopers toeleveranciers(s), staking en die oorzaken, die in 
redelijkheid voor rekening en risico van verkoper dienen te blijven. Ontbinding van de Overeenkomst op grond 
van dit artikel laat de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden van de ontbindende partij onverlet. 

Artikel 14 Opschorting c.q. compensatie 
Koper heeft het recht betaling van bedragen uit welken hoofde dan ook verschuldigd aan Verkoper op te 
schorten, dan wel te compenseren met vorderingen die Koper op Verkoper geldend kan maken. 

Artikel 15 Slotbepalingen 
Indien enige bepaling van de Algemene Inkoopvoorwaarden dan wel enige specifieke voorwaarde op de order 
vermeld ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard door een rechtelijke uitspraak of uitspraak van een 
administratief orgaan, blijven de overige bepalingen, voorzover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van 
kracht. 

Geschillen voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-
Gravenhage. 
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Moog B.V., oktober 2010 

General Conditions of Procurement Moog B.V. 

Article 1 Applicability and Scope 
By acceptance of this order Vendor accepts the applicability of these General Conditions of Purchase. These 
Conditions of Purchase form part of the whole of the agreement for the delivery of products as well as 
services (hereinafter mentioned 'Products") made between Buyer and Vendor, unless otherwise agreed in 
writing. Acceptance also includes confirmation of an order by Vendor. The conditions of Vendor shall be 
inapplicable without the written consent of Buyer. 

Article 2  Order Confirmation 
Within 14 days of receipt of the order, Vendor shall duly sign and return the order copy enclosed. Orders, 
which have not been confirmed in writing by Vendor, may be cancelled by Buyer free of cost as long as 
delivery has not taken place. Alterations in the order shall be invalid unless agreed in writing. 

Article 3 Price 
The prices on the order are firm fixed prices exclusive of BTW (VAT) and in the currency specified. The prices 
shall include full and complete compensation for all of Vendor's obligations pursuant to this order hereunder. 

Article 4 Payment 
Payment shall be made within forty-five (45) days of receipt of the relevant invoice, or if the goods are 
received on a later date, forty-five (45)days of receipt of the Products concerned. Of all invoices two (2) copies 
shall be furnished to Buyer's Financial department.  

Article 5 Delivery 
Vendor shall make delivery in accordance with Buyer's directions at the time specified in the order. Vendor 
shall inform Buyer forthwith in writing of any (foreseeable) delay in the delivery of the products. If Vendor 
should fail to make delivery on the date as mentioned in the order or if the delivery is unsound, Vendor shall 
forfeit a penalty of two (2) per cent of the price in consideration of each calendar week the delay continues up 
to a maximum of ten (10) per cent, without a further default notice being required. This provision shall not 
affect any rights of Buyer under Article 13. Vendor shall compensate any costs arising through early delivery.  

Article 6 Conditions of Delivery 
Delivery shall be made "Delivered Duty Paid" at Buyer's location (DDP, according Incoterms 2000), unless 
Vendor's works is situated outside the Netherlands, in which case delivery shall be made "Ex Works" Vendor's 
works (EXW, according Incoterms 2000). Vendor shall take care of proper packing. 

Article 7 Inspection 
Prior to delivery, Buyer and Buyer's costumers shall be entitled to inspect Vendor's product and product  
organization at the site of Vendor's plant. In no case shall inspection imply acceptance of the products by 
Buyer.  

Article 8 Acceptance 
If Buyer should be of the opinion that the Products do not conform to the order specifications, he shall be 
entitled to give notice of non-acceptance of the product within thirty (30) days of its receipt, without prejudice 
to his rights under Article 14. Vendor shall accord first priority to replacing the Products rejected, or, at Buyer's 
opinion, restoring it to good condition. The ownership rights and the risk in the Products rejected shall pass 
from Buyer to Vendor at the time of non-acceptance. Transport charges shall be for account of Vendor. The 
provisions of Article 5 regarding the penalty owing shall have analogous application. 

Article 9 Guarantee 
Vendor guarantees Buyer that each of the Products meets the relevant product specifications, and is free from 
defects in manufacturing or material or design. As and when buyer notifies Vendor in writing of any breach of 
the guarantee. Vendor shall forthwith repair or, at Buyer's option, replace the Products without charging Buyer 
any costs. Should Vendor fail to comply with this obligation, Buyer shall be entitled to (have) repair(ed) or 
replace the Products, while Vendor shall then reimburse Buyer for the reasonable cost thereof. Transport 
charges and risk shall be for Vendor's account. The rights to which Buyer is entitled under the foregoing 
provision may likewise be invoked by the Buyer's customers vis-à-vis Vendor. Buyer's rights under Article 13 
shall not be impaired. 

Article 10 Indemnification 
Vendor shall be liable for all damage which may result from the execution of the agreement and/or the use of 
the Products delivered, either directly or indirectly, if and in so far as the whole or part of the Products do not 
conform to the agreement. Vendor further warrants that no infringement of any patent, trademark or other right 
held by third parties is caused by the Products delivered, and Vendor indemnifies Buyer against any claims in 
this respect. The cost, damage and interests which may be the result of the contingencies referred to in article 
9 and article 10 shall in any case also include the judicial and extra-judicial costs relating to the exercise or 
recovery of rights or claims created by the agreement with Vendor. 

Article 11 Ownership 
The ownership of the drawings, models and other documents made by or commissioned by Buyer which 
relate to the performance of the order shall remain with the Buyer, whether or not costs in respect to them 
have been charged to Vendor. 

Title to any goods, including but not limited to any data and information in any form whatsoever furnished to 
Vendor (hereinafter referred to as: 'the Goods") by or on behalf of Buyer retains with Buyer or the third party. 
Risk of loss of and/or damage to the respective Goods shall pass from Buyer to Vendor at the moment receipt 
of the Goods. Vendor shall not use the Goods for any other purposes than the performance of the work 
pursuant to the order. 

Article 12 Secrecy 
Vendor engages to keep secret any Proprietary Information confided to it by Buyer. Proprietary Information 
shall be deemed to include, but shall not be limited to: specifications, designs, process information, technical 
data, know-how, marketing and business plans, customers’ names, product road maps, pricing, prototypes, 
toolkits, software, and any other form of intellectual property protected under applicable law. Proprietary 
Information shall also be deemed to include: photographic representations of products designed, in whole or 
in part, in accordance with Buyer specifications; and notes, abstracts, summaries, or other documents 
prepared using the Buyer's Proprietary Information, in whole or in part. Vendor shall not disclose, in whole or 
in part, by any means whatsoever (including, without limitation, via publication through any medium, whether 
written, auditory, visual, or otherwise) any Proprietary Information provided by the Buyer to any third party, 
absent the express prior written consent of the Buyer. 

Article 13 Dissolution 
Both parties shall have the right to terminate the agreement, whether in whole or in part, by written notice to 
the other party by registered mail, without judicial intervention being required, if and to extent: 
(a) the other party breaches any obligation under the agreement, irrespective of the cause thereof, and fails 

to remedy such breach within (30) working days after receipt of the written notice thereof; 
(b) the other party suspends or terminates all or substantially all of the operations of its business, becomes 

bankrupt or insolvent, instituted proceedings or in case proceedings have been instituted for its 
bankruptcy or for the suspension of payment, or in case a receiver or trustee is appointed for itself, its 
goods or any part thereof, or if his enterprise is being liquidated or if his property has been seized or 
attached, or if he transfers the whole or part of his enterprise to third parties. 

Force majeure under the General Purchase Conditions shall in no case include non-performance by Vendor's 
suppliers, strikes and such causes as should in reason for account and risk of Vendor. 

Termination of this agreement in accordance with the provisions set forth in this article shall not affect any of 
the other rights and/or remedies available to the terminating party. 

Article 14 Suspension, Offset 
Buyer may suspend payments owing for any reason whatever to Vendor, or offset them against any amounts 
receivable Buyer can claim form Vendor. 

Article 15 Miscellaneous 
If any provision of the General Conditions of Purchase shall be or shall be declared void or unenforceable by 
force or operation of law, the other provisions set forth herein shall remain valid and enforceable. 

Disputes arising out of this agreement shall be submitted to the competent Judge in The Hague, the 
Netherlands. 
This agreement shall be governed by Netherlands law. 

Moog B.V., October 2010 


