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TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Inkoopvoorwaarden (“AIV”) zijn van toepassing op alle opdrachten die Fri-Jado B.V. (“Fri-Jado”) verstrekt aan
opdrachtnemer.
De opdracht betreft iedere informatieaanvraag, offerteaanvraag, blanket order, afroeporder, uitbesteding, inkooporder of
raamovereenkomst tussen Fri-Jado en opdrachtnemer, na schriftelijke bevestiging door een bevoegd functionaris van FriJado.
Indien de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht tegenstrijdig is met deze AIV, hebben de bepalingen in de opdracht te
allen tijde voorrang.
Fri-Jado wijst toepasselijkheid van algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand, tenzij Fri-Jado de toepasselijkheid schriftelijk heeft aanvaard.
GEGEVENS EN GEHEIMHOUDING
Alle ontwerpen, schetsen, lay-outs, modellen, patronen, mallen, specificaties, tekeningen, technische informatie, speciale
toepassingstechnieken en andere gegevens die door Fri-Jado aan opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding of
uitvoering van de opdracht ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Fri-Jado.
De door Fri-Jado verstrekte gegevens dient opdrachtnemer terstond na ontvangst op juistheid en volledigheid te controleren.
Indien en voor zover opdrachtnemer aan Fri-Jado niet uiterlijk ten tijde van indiening van zijn offerte schriftelijk op enige
onjuistheid of onvolledigheid heeft gewezen, wordt opdrachtnemer geacht de verstrekte gegevens zonder voorbehoud te
hebben aanvaard, en zullen alle gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtnemer worden
gedragen.
De door Fri-Jado verstrekte gegevens, modellen en mallen mogen door opdrachtnemer voor geen ander doel gebruikt
worden dan voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht.
Indien in de offerte of opdracht het maken van tekeningen of berekeningen is begrepen, dient Fri-Jado die tekeningen
of berekeningen goed te keuren alvorens opdrachtnemer met uitvoering van werkzaamheden begint. Deze goedkeuring
ontslaat opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
Ten aanzien van alle goederen die opdrachtnemer aan Fri-Jado heeft geleverd, staat opdrachtnemer er jegens Fri-Jado voor
in dat opdrachtnemer alle gegevens en informatie deugdelijk zal bewaren gedurende de daarvoor in de toepasselijke (inter)
nationale regelgeving aangegeven periode, die van belang zijn of kunnen zijn voor het Technisch Constructie Dossier van
deze goederen, dan wel het verkrijgen en/of behouden van UL-goedkeuringen, conformiteitverklaringen en/of -certificaten
(zoals CE-verklaring van overeenstemming) en dergelijke, en op eerste verzoek aan Fri-Jado zal afgeven.
Na uitvoering of tussentijdse beëindiging van de opdracht dient opdrachtnemer, op eerste verzoek van Fri-Jado, alle aan hem
verstrekte gegevens, met inbegrip van alle eventuele afschriften en/of fotokopieën daarvan, zonder enig uitstel, aan Fri-Jado
te retourneren en te garanderen dat er geen gegevens in zijn beheer zijn achtergebleven.
Ten aanzien van alle gegevens genoemd in artikel 2.1, alsook overige informatie en knowhow de opdracht dan wel FriJado betreffende, waarvan opdrachtnemer ten behoeve van de aan hem verstrekte opdracht kennis heeft genomen, zal
opdrachtnemer volstrekte geheimhouding in acht nemen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fri-Jado, zal opdrachtnemer niet met derden communiceren over de
samenwerking met Fri-Jado.
WETTEN, VOORSCHRIFTEN, VERGUNNINGEN
Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, welke van
toepassing zijn op de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van, doch niet beperkt tot die op het gebied van veiligheid,
arbeidsomstandigheden en milieu. Opdrachtnemer is gehouden alle vereiste maatregelen te nemen ter naleving van
dergelijke voorschriften en verordeningen.
Alle aanwijzingen die door Fri-Jado worden gegeven met betrekking tot de naleving van wettelijke en andere voorschriften
en verordeningen, zullen door opdrachtnemer te allen tijde worden opgevolgd.
Voor alle schade, kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die kunnen ontstaan doordat opdrachtnemer
verzuimt maatregelen ter naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen te nemen, of doordat
opdrachtnemer door of namens Fri-Jado, verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zal Fri-Jado zonder enig voorbehoud door
opdrachtnemer worden gevrijwaard.
Opdrachtnemer beschikt over alle publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen welke
voor het uitvoeren van de opdracht zijn vereist of voorgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
PRIJS
De met opdrachtnemer overeengekomen prijs is vast, exclusief BTW en in de valuta zoals vermeld in de opdracht.
Wijzigingen in kosten van materialen, lonen of andere kosten, danwel door opdrachtnemer verschuldigde belastingen
worden niet verrekend, tenzij in de opdracht anders is vermeld, met dien verstande dat in geval van een algemene
marktprijsverlaging gedurende de looptijd van de opdracht de prijs van de desbetreffende goederen in overeenstemming met
de marktprijsverlaging worden verlaagd.
De kosten voor het maken van offertes en/of het leveren van monsters en/of proefleveringen komen voor rekening van
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien zich naar het oordeel van opdrachtnemer meer– of minderwerk voordoet, dient opdrachtnemer dit terstond schriftelijk
aan Fri-Jado te melden onder opgaaf van de consequenties in tijd en in geld. Met de uitvoering mag niet eerder worden
begonnen dan nadat een aanvullende schriftelijke opdracht is verstrekt.
Verrekening van meer- of minderwerk vindt niet plaats dan nadat het door Fri-Jado is goedgekeurd. Werkzaamheden
die door opdrachtnemer zijn uitgevoerd zonder schriftelijke goedkeuring van Fri-Jado zijn voor rekening en risico van
opdrachtnemer.
LEVERING VAN MATERIALEN
De door opdrachtnemer te leveren materialen dienen te voldoen aan de laatste revisie van:
• tekeningen, beschrijvingen, kwaliteitsinstructies, verpakkingsinstructies en/of enige andere specificatie die Fri-Jado aan
opdrachtnemer heeft opgegeven;
• materiaaleigenschappen, hoeveelheden, kwaliteit en/of betrouwbaarheid.
Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van laatste revisie van de in dit artikel vermelde documenten
zoals vermeld in de opdracht.
Alle goederen zullen door opdrachtnemer goed en deugdelijk worden verpakt met inachtneming van alle toepasselijke
wettelijke voorschriften. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke
verpakking. Op de verpakking dient een leesbaar label aangebracht te zijn met hierop aangegeven het opdrachtnummer, het
artikelnummer en het aantal van de inhoud. Opdrachtnemer dient zijn verpakkingsmateriaal op eerste indicatie kosteloos
terug te nemen en het materiaal op een controleerbare milieuverantwoorde wijze (te doen) verwerken.
De aflevering van materialen geschiedt ”Delivered Duty Paid”, zoals bedoeld in Incoterms 2010, op het door Fri-Jado in de
opdracht aangegeven adres. Indien geen adres is aangegeven, dient opdrachtnemer tijdig voor aflevering van de materialen
bij Fri-Jado te informeren op welk adres de materialen dienen te worden afgeleverd.
Aflevering van materialen dient te geschieden op de overeengekomen leverdatum en binnen de overeengekomen levertijd.
Zonder toestemming van Fri-Jado is aflevering en lossing van de materialen buiten de normale werktijden niet mogelijk.
Indien Fri-Jado niet in staat is binnen de overeengekomen levertijd de materialen in ontvangst te nemen, zal opdrachtnemer
voor zijn rekening zorgdragen voor opslag en bewaking, totdat aflevering kan plaatsvinden.
Iedere zending van opdrachtnemer aan Fri-Jado dient te worden vergezeld van:
• een vrachtbrief waarop staan vermeld opdrachtnummer, het aantal colli en gewicht;
• een paklijst waarop vermeld staan: opdrachtnummer, artikelnummer, omschrijving goederen en indien aanwezig het
unieke serienummer per product;
• voor zover van belang met betrekking tot de goederen, de toepasselijke behandeling-, verwerking-, aansluiting-,
bediening- en onderhoudsvoorschriften;
• een productinformatieblad dat bij iedere levering van chemische en andere gevaarlijke stoffen ter hand wordt gesteld,
waarin voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen en andere
voorzieningen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne. Tevens dient op dit blad aangegeven te
worden welke maatregelen moeten worden genomen in geval van ongelukken, brand of andere calamiteiten. Deze
voorschriften dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;
• een product en/of materiaalcertificaat, indien overeengekomen.
De wijze waarop alle geleverde materialen worden gekeurd, wordt door Fri-Jado bepaald. Ook is Fri-Jado bevoegd materialen
tijdens het productieproces te (laten) keuren. Alle voor het keuren benodigde gegevens en faciliteiten dienen kosteloos door
opdrachtnemer aan Fri-Jado ter beschikking te worden gesteld. Alle materialen die worden afgekeurd, om welke reden ook,
dient opdrachtnemer terstond voor eigen rekening te vervangen. In dat geval is Fri-Jado bevoegd de aan opdrachtnemer
verstrekte opdracht op voet van artikel 14 van deze AIV te annuleren. Indien materialen beschadigd zijn, zal in plaats van
vervanging ook herstel kunnen plaatsvinden, doch uitsluitend met schriftelijke toestemming van Fri-Jado. In geval van
goedkeuring is opdrachtnemer niet ontslagen van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid.
Indien geleverde, niet gebruikte, algemene handelsgoederen door wijzigingen overcompleet raken en/of niet bruikbaar
blijken, worden deze binnen drie maanden na levering, door opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs teruggenomen.
Fri-Jado zorgt voor verzending ”Delivered Duty Paid”, zoals bedoeld in Incoterms 2010, van deze goederen.
Fri-Jado heeft het recht overlegging te verlangen van een CE-verklaring van overeenstemming dan wel van een certificaat
van goedkeuring of van een andere soortgelijke verklaring, waaruit blijkt dat de door opdrachtnemer geleverde of verwerkte
materialen zijn geïnspecteerd of gekeurd door een algemeen erkende onafhankelijke instantie. Opdrachtnemer staat
ervoor in dat de geleverde materialen naar samenstelling en eigenschappen voldoen aan alle geldende eisen op het gebied
van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne, ten bewijze waarvan opdrachtnemer Fri-Jado op haar eerste verzoek een
erkende kwaliteitsverklaring zal overleggen. Voor alle schade die Fri-Jado mocht lijden doordat opdrachtnemer te dezer zake
tekortschiet, is opdrachtnemer aansprakelijk, terwijl opdrachtnemer Fri-Jado zal vrijwaren van alle aanspraken van derden
als gevolg van de tekortkoming tegen Fri-Jado. De aan een certificaat of verklaring verbonden kosten zijn voor rekening van
opdrachtnemer. In dit artikel bedoeld certificaat of verklaring ontslaat opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid noch
van enige door opdrachtnemer verstrekte garantie.
Van alle veranderingen in de samenstelling van de te leveren materialen zal Fri-Jado terstond schriftelijk in kennis worden
gesteld, bij gebreke waarvan opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schade die deswege mocht ontstaan.
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OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO
De eigendom en het risico van materialen gaan bij aflevering over op Fri-Jado, met dien verstande dat voor wat betreft
materialen die worden afgekeurd eigendom en risico worden geacht nimmer op Fri-Jado te zijn overgegaan. In geval van
vooruitbetaling of betaling in termijnen gaat de eigendom over, zodra Fri-Jado de eerste betaling heeft gedaan.
Tot het moment van aflevering dient opdrachtnemer:
• voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor uitdrukkelijk herkenbaar merken dan wel adequaat identificeren als
het eigendom van Fri-Jado en het geheel deugdelijk in goede staat te onderhouden en op te slaan, gescheiden van
producten en gegevens van opdrachtnemer en te vrijwaren van rechten door derden.
• voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een verzekering tegen het risico van beschadiging en/of verlies.
In de verzekeringspolis dient te worden vermeld, dat enige schade-uitkering wegens verloren of tenietgegane
dan wel beschadigde goederen rechtstreeks aan Fri-Jado zal geschieden. Op eerste verzoek van Fri-Jado zal
opdrachtnemer inzage in de polis en de polisvoorwaarden verlenen, dan wel Fri-Jado een exemplaar of afschrift van
het verzekeringscertificaat verstrekken. Van ieder schadegeval en/of verlies dient opdrachtnemer onverwijld schriftelijk
mededeling te doen aan Fri-Jado.
PERSONEEL VAN OPDRACHTNEMER
Het personeel dat opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht inzet, staat onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid.
Zonder voorafgaande toestemming van Fri-Jado zal opdrachtnemer geen ander dan eigen vakbekwaam personeel
tewerkstellen.
Personeel dat zich op de locatie van Fri-Jado bevindt dient zich te allen tijde onmiddellijk te kunnen legitimeren door
middel van een identiteitsdocument als bedoeld in de vigerende Wet op de Identificatieplicht. In dienst van opdrachtnemer
werkende Vreemdelingen, in de zin van de vigerende Vreemdelingenwet dient zich te allen tijde onmiddellijk naast een
geldig identiteitsdocument ook een bewijs van notificatie van het CWI of tewerkstellingsvergunning te tonen waaruit blijkt
dat de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling. Fri-Jado is bevoegd van deze
documenten kopieën te maken.
In geval van wangedrag of ongeschiktheid van personeel van opdrachtnemer of bij weigering voorschriften of aanwijzingen
op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, orde of milieu na te leven, is Fri-Jado gerechtigd de overtreder(s)
de toegang tot het werk te ontzeggen of van het werk te verwijderen. In een dergelijk geval is opdrachtnemer gehouden
terstond zorg te dragen voor vervangend personeel dat wel aan de eisen voldoet, zonder dat Fri-Jado gehouden is om
eventuele daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Uiteraard is opdrachtnemer in een dergelijk geval
daarnaast ook aansprakelijk voor alle schade die Fri-Jado dientengevolge mocht lijden.
De werk- en rusttijden op de locatie van Fri-Jado en de algemene erkende feestdagen alsmede vakantie- of andere collectieve
vrije dagen, die worden voorgeschreven door de overheid of in een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan Fri-Jado is
gebonden, zullen ook door opdrachtnemer in acht worden genomen. Voor extra kosten die deswege voor opdrachtnemer
kunnen ontstaan, is Fri-Jado niet aansprakelijk.
De voorgeschreven beschermingsmiddelen zal opdrachtnemer voor eigen rekening aan zijn eigen personeel ter beschikking
stellen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Fri-Jado is niet aansprakelijk indien het aandeel in het werk van opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd ten gevolge
van een staking of andere vormen van arbeidsonrust onder personeel van Fri-Jado dan wel onder dat van een derde. Het
aandeel in het werk zal door opdrachtnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fri-Jado mogen worden
stilgelegd.
Alle loon- en andere verplichtingen jegens personeel van opdrachtnemer zal door opdrachtnemer naar behoren worden
nagekomen, evenals de verplichting tot afdracht van loonbelasting en sociale verzekerings- en pensioenpremies. Loonof andere betalingen, die Fri-Jado op grond van een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst aan personeel van
opdrachtnemer moet doen, zal Fri-Jado op opdrachtnemer verhalen. Over dergelijke bedragen dient opdrachtnemer aan
Fri-Jado de wettelijke rente te vergoeden.
Wekelijks dient opdrachtnemer aan Fri-Jado de manurenstaten ter tekening aan te bieden met de namen en BSN-nummers
van het personeel dat door opdrachtnemer is ingezet bij de uitvoering van de opdracht, inclusief door gewerkte uren per
personeelslid.
Het is opdrachtnemer niet toegestaan om personeelsleden van Fri-Jado in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden ten
behoeve van opdrachtnemer te laten uitvoeren, dan wel deze personeelsleden voor een functie elders te benaderen.
KWALITEIT, KEURING
De opdrachtnemer beschikt over een geldig ISO-9001 certificaat of gelijkwaardig.
De opdrachtnemer dient zich te allen tijde te houden aan de separaat opgestelde product—en/of proces kwaliteitseisen,
indien van toepassing.
Fri-Jado heeft het recht de door opdrachtnemer geleverde goederen of verrichte werkzaamheden te (laten) keuren op de
door Fri-Jado gewenste methode. Fri-Jado heeft het recht de goederen tijdens het productieproces van opdrachtnemer te
(laten) keuren. Opdrachtnemer is gehouden alle voor de keuring benodigde informatie en faciliteiten kosteloos aan Fri-Jado
ter beschikking te stellen.
Opdrachtnemer zal eventuele gebreken, die tot afkeuring hebben geleid, onmiddellijk na ontvangst van het bericht van
afkeur voor zijn rekening herstellen binnen een door Fri-Jado te stellen termijn. Indien naar het oordeel van Fri-Jado herstel
niet mogelijk of verantwoord is, zal opdrachtnemer zorgdragen voor vervanging, een en ander onverminderd de rechten van
Fri-Jado om de opdracht geheel of gedeeltelijk overeenkomstig deze AIV te ontbinden.
Fri-Jado is, na overleg met opdrachtnemer over de te ontvangen vergoeding, gerechtigd om:
• de afgekeurde goederen in eigen beheer te bewerken en/of te herstellen;
• de afgekeurde goederen te behouden en te gebruiken.
Opdrachtnemer voert de afgekeurde goederen af op zijn eigen kosten op eerste aanzegging van Fri-Jado. Zolang dit niet is
geschied, zal Fri-Jado deze goederen voor rekening en risico van opdrachtnemer laten opslaan. Fri-Jado heeft het recht om
afgekeurde goederen die niet retour zijn gehaald op kosten van opdrachtnemer te (laten) verwijderen.
Goedkeuring van het geleverde ontslaat opdrachtnemer niet van zijn garantieverplichtingen en van zijn overige
verplichtingen of uit hoofde van de opdracht en/of deze AIV.
GARANTIES
Door opdrachtnemer wordt jegens Fri-Jado gegarandeerd dat de verstrekte opdracht door opdrachtnemer zal worden
uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk in overeenstemming met de bepalingen van de opdracht, en verder
met inachtneming van alle andere toepasselijke eisen, normen en voorschriften. Alle door opdrachtnemer te leveren of
te verwerken goederen zijn nieuw en zullen voorts van goede kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-, fabricage-, montage- of
materiaalfouten, en dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de aan opdrachtnemer verstrekte monsters en geschikt
te zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in de toepasselijke
wettelijke, contractuele en/of andersoortige voorschriften.
Indien in de opdracht of in het toepasselijke bestek geen andere termijn en/of ingangsdatum is opgenomen, geldt een
wettelijke garantietermijn van twaalf maanden na levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Niet eerder vast te stellen (verborgen) gebreken die na de wettelijke garantietermijn geconstateerd worden vallen alsnog
onder die hierboven vermelde garantiebepalingen.
Alle door Fri-Jado geconstateerde gebreken zullen door opdrachtnemer op eerste aanzegging voor eigen rekening moeten
worden hersteld. In plaats van herstel zal Fri-Jado ook vervanging kunnen eisen. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen te
dezer zake niet nakomt, is Fri-Jado gerechtigd zonder enige verdere aanmaning herstel dan wel vervanging op kosten van
opdrachtnemer te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging geldt de toepasselijke garantietermijn
opnieuw voor de volledige duur daarvan en gaat zij niet eerder in dan nadat herstel dan wel vervanging heeft plaatsgehad.
Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen, of tenminste gelijkwaardig goederen met dezelfde specificaties
en maatvoeringen, gedurende een periode van tien jaar voor servicedoeleinden beschikbaar zijn, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

10
AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING
10.1 Fri-Jado heeft aanspraak op vergoeding van alle schade, van welke aard ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot
bedrijfsschade en/of winstderving, die het gevolg is van gebreken in de door opdrachtnemer geleverde goederen c.q.
materialen of uitgevoerde werkzaamheden of van enige andere tekortkoming die aan opdrachtnemer kan worden
toegerekend.
10.2 Voorts is opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten van personeel van opdrachtnemer of
van andere personen van wie opdrachtnemer gebruik maakt voor de uitvoering van de opdracht. Voor alle vorderingen van
derden die tegen Fri-Jado kunnen worden ingesteld zal Fri-Jado door opdrachtnemer worden gevrijwaard.
10.3 Voor eigen rekening dient opdrachtnemer zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering die de wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid van opdrachtnemer dekt voor schade, welke bij of in verband met de uitvoering van de opdracht kan
ontstaan. Op eerste verzoek van Fri-Jado zal opdrachtnemer Fri-Jado inzage in de polis en de polisvoorwaarden verlenen dan
wel een exemplaar of afschrift van het verzekeringscertificaat verstrekken.
11
INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
Door opdrachtnemer wordt gegarandeerd dat het gebruik van de door opdrachtnemer geleverde goederen c.q. materialen dan wel
in het werk aangebrachte materialen geen inbreuk maakt op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde,
en opdrachtnemer vrijwaart Fri-Jado voor alle vorderingen die ter zake van een dergelijke inbreuk worden ingesteld.
12
FACTURERING
12.1 Alle facturen moeten voldoen aan de eisen conform de vigerende Wet op de Omzetbelasting of aan die van enige andere
vervangende wettelijke regeling.
12.2 In geval van inlening dienen bij iedere factuur de door Fri-Jado getekende manurenstaten te zijn bijgevoegd. Zonder
bijgevoegde manurenstaat of -staten wordt een factuur geacht niet te zijn ingediend.
12.3 In geval van (een verschil van mening omtrent) aflevering van goederen dient opdrachtnemer Fri-Jado op eerste verzoek van
Fri-Jado een door of namens Fri-Jado ondertekend bewijs van ontvangst van de geleverde goederen te verstrekken.

12.4 De behandeling van facturen, die niet aan alle in deze AIV omschreven eisen voldoen, zal worden opgeschort, totdat
opdrachtnemer de ontbrekende gegevens heeft verstrekt.
12.5 Facturen die door opdrachtnemer aan Fri-Jado worden toegezonden na verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum
van aflevering van de goederen worden door Fri-Jado niet geaccepteerd. Het recht van opdrachtnemer op betaling van deze
facturen is daarmee komen te vervallen.
12.6 Het niet voldoen aan het verzenden van juist en compleet ingevulde verzendadviezen en paklijsten aan de voorgeschreven
adressen zal vertraging in de betaling tot gevolg kunnen hebben.
13
BETALING
13.1 Betaling van de goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden houdt geen afstand van recht in en zal eerst plaats kunnen
vinden, indien en voor zover de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden, door Fri-Jado
zijn goedgekeurd en opdrachtnemer voorts ook aan alle overige verplichtingen uit hoofde van de opdracht en deze AIV heeft
voldaan. Betaling geschiedt binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur.
13.2 In geval van inlening, zal Fri-Jado te allen tijde het recht hebben het bedrag aan sociale verzekeringspremies, loonbelasting
en omzetbelasting waarvoor Fri-Jado in verband met aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden op grond van de
wet aansprakelijk is, te betalen door storting op de G-rekening van opdrachtnemer of voor rekening van opdrachtnemer
af te dragen aan de bevoegde ontvanger der Rijksbelastingen dan wel aan de betrokken uitvoeringsinstelling. De op een
dergelijke wijze betaalde bedragen strekken tot mindering op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs en in zoverre tot
volledige kwijting. Zolang Fri-Jado nog de kans loopt aansprakelijk te worden gesteld voor betaling van door opdrachtnemer
verschuldigde sociale verzekeringspremies, loonbelasting of omzetbelasting waarvoor Fri-Jado in verband met de aan
opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden op grond van de wet aansprakelijk is, is Fri-Jado gerechtigd iedere betaling die
hij opdrachtnemer uit welken hoofde ook nog verschuldigd mocht zijn op te schorten.
13.3 Indien opdrachtnemer niet in staat blijkt te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens een derde, aan wie
opdrachtnemer de door Fri-Jado verstrekte opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte laat uitvoeren, is Fri-Jado gerechtigd
de door opdrachtnemer verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de betrokken derde. In een dergelijk geval zal
Fri-Jado alle betalingen die Fri-Jado voor rekening van opdrachtnemer heeft gedaan, kunnen verrekenen met alle betalingen,
die Fri-Jado aan opdrachtnemer verschuldigd is of wordt.
13.4 Opdrachtnemer verklaart zonder enig voorbehoud afstand te doen van zijn retentierecht of van enig ander wettelijk
opschortingsrecht.
13.5 Fri-Jado heeft het recht om bedragen die Fri-Jado aan opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met alles wat Fri-Jado uit
enigerlei hoofde van opdrachtnemer te vorderen heeft, of zal krijgen, ook indien een dergelijke vordering nog niet opeisbaar
mocht zijn.
13.6 Op termijn- of vooruitbetalingen zal opdrachtnemer uitsluitend aanspraak kunnen maken indien dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd. Alvorens de termijn- of
vooruitbetaling plaatsvindt is Fri-Jado bevoegd om, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie te verlangen van een voor Fri-Jado acceptabele bankinstelling.
13.7 De factuurdatum is de begindatum van eventueel aanvullende kortings- en/of bonusregelingen, tenzij anders
overeengekomen.
13.8 Kredietbeperkingstoeslagen zullen niet in rekening worden gebracht.
13.9 Het is niet toegestaan vorderingen die opdrachtnemer op Fri-Jado heeft of verkrijgt zonder schriftelijke toestemming te
verpanden of onder enige titel te vervreemden.
13.10 Fri-Jado heeft het recht van opdrachtnemer te verlangen dat opdrachtnemer naar genoegen van Fri-Jado zekerheid stelt voor
de nakoming van zijn verplichtingen, uit hoofde van de opdracht.
14
ONTBINDING
14.1 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer uit hoofde van de door Fri-Jado
aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, heeft Fri-Jado het recht zonder enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling
deze voor het geheel of voor een gedeelte te annuleren door middel van een enkele aan opdrachtnemer gerichte schriftelijke
verklaring.
14.2 In geval van annulering door de opdrachtnemer zal Fri-Jado vergoeding kunnen vorderen van alle schade, van welke aard
ook, die Fri-Jado deswege mocht lijden. In de schade zal mede zijn begrepen de meerprijs, die Fri-Jado moet betalen om
de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht te laten uitvoeren of te doen voltooien door een derde. De schade, waarvan
Fri-Jado vergoeding kan vorderen, zal Fri-Jado in mindering mogen brengen op betalingen die Fri-Jado aan opdrachtnemer
verschuldigd is. Alle betalingsverplichtingen, die op Fri-Jado mochten rusten worden opgeschort, totdat is vastgesteld, welk
bedrag Fri-Jado als gevolg van de annulering van de opdracht van opdrachtnemer te vorderen heeft.
14.3 Wegens annulering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht is Fri-Jado nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
vergoeding of compensatie.
14.4 In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtnemer is opdrachtnemer verplicht de goederen c.q. materialen,
die door opdrachtnemer zijn geleverd, doch die Fri-Jado ten gevolge van de annulering niet meer kan gebruiken, zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na annulering, terug te nemen tegen restitutie van alle betalingen, die
opdrachtnemer al mocht hebben ontvangen.
14.5 De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing, indien opdrachtnemer zijn eigen surséance van betaling
of faillissement aanvraagt, dan wel het faillissement van opdrachtnemer door derden wordt aangevraagd, dan wel aan
opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard of opdrachtnemer
zijn bedrijf staakt, liquideert of overdraagt aan een derde.
15
TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
15.1 Op de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de verstrekte opdracht aan opdrachtnemer of van enige nadere opdracht
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
15.3 Voor zover opdrachtnemer buiten Nederland gevestigd is, kan Fri-Jado (bij uitsluiting van opdrachtnemer) onverminderd het
voorgaande te allen tijde geschillen met opdrachtnemer door de alsdan bevoegde buitenlandse rechter laten beslechten.
15.4 Indien Fri-Jado in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is opdrachtnemer gehouden Fri-Jado alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor zover het kosten
betreft die niet door de rechter mochten worden toegewezen.
15.5 Het Weens Koopverdrag 1980, zoals dat in Nederland op 1 januari 1992 van kracht is geworden, is niet van toepassing.
15.6 Buiten de EU is het Verdrag van New York geldig zoals dat in 1958 is opgesteld.

