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Op alle door Grapharma in te kopen Producten en diensten zijn de navolgende algemene inkoopvoorwaarden van toepassing: 

 

1. DEFINITIES 

De volgende definities zijn van toepassing op onze Algemene Inkoopvoorwaarden: 

 

Aanbieding ieder aanbod van een Leverancier aan Grapharma in verband met Producten en/of Diensten, in 

welke vorm en op welke wijze dan ook. 

Artikel een (essentieel) onderdeel van deze overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Grapharma de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grapharma B.V., statutair gevestigd 

en kantoorhoudende aan de Beekerheide 22 c [5741 HC] te Beek en Donk, ingeschreven in het 

Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17050811. 

Inkooporder een bestelling op afroep van Grapharma bij Leverancier van een of meerdere Producten. 

Inkoopvoorwaarden deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 

Leverancier iedere (rechts)persoon die aan Grapharma een Aanbieding uitbrengt, met wie Grapharma een 

Overeenkomst zal sluiten, met wie Grapharma een Overeenkomst sluit of heeft gesloten. 

Levering de levering door Leverancier van de Producten volgens de overeengekomen specificaties op 

het door Grapharma aangegeven tijdstip en adres.  

Overeenkomst de inkooptransactie waarbij Grapharma en Leverancier zijn overeengekomen tot de Levering 

door Leverancier aan Grapharma van Producten overeenkomstig de bepalingen van de 

Inkoopvoorwaarden en tegen in een door Grapharma en Leverancier in de Overeenkomst 

vastgelegde prijs. 

Product een product dat door Grapharma bij de Leverancier wordt besteld door middel van een 

Inkooporder, inclusief de verpakking van dat product. 

Recall het terugroepen en verwijderen van door Leverancier aan Grapharma geleverde Producten die 

een door Grapharma of de producent van het Product gesignaleerde kwaliteitsafwijking 

hebben in verband met een geconstateerde afwijking in kwaliteit, veiligheid en (ver)werking 

van een Product. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID INKOOPVOORWAARDEN 

2.1 Op alle Aanbiedingen van een (potentiële) Leverancier aan Grapharma, op alle Overeenkomsten die Grapharma met 

haar Leveranciers sluit en op alle leveringen van Leverancier aan Grapharma zijn de Inkoopvoorwaarden van 

toepassing. Door het doen van een Aanbieding, het sluiten van een Overeenkomst, het uitvoeren van een 

Inkooporder of het leveren van Producten en/of Diensten accepteert Leverancier de toepasselijkheid van de 

Inkoopvoorwaarden. 

 

2.2  Alle leveringen van Leverancier aan Grapharma worden beheerst door de bepalingen van de Overeenkomst, 

waaronder deze Inkoopvoorwaarden. 

 

2.3  De toepasselijkheid van Algemene Verkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Leverancier wordt door 

Grapharma niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

2.4 Indien de Inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op enige Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder of 

levering door Leverancier aan Grapharma, dan zijn zij, althans de meest recente versie van die Inkoopvoorwaarden, 

ook zonder nadere verklaring van toepassing op iedere andere Aanbieding, Overeenkomst, Inkooporder of levering 

door Leverancier aan Grapharma. 

 

2.5 Bij geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen is overeengekomen en deze Inkoopvoorwaarden 

prefereert hetgeen afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen. 
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3. AANBIEDING, OVEREENKOMST EN INKOOPORDER 

3.1 Alle door Grapharma gedane verzoeken om informatie aan Leverancier of het uitbrengen van een Aanbieding door 

Leverancier zijn vrijblijvend en binden Grapharma niet.  

 

3.2 Iedere door Leverancier gedane Aanbieding is onherroepelijk gedurende minimaal veertien (14) dagen, te rekenen 

vanaf het moment van de ontvangst van de Aanbieding door Grapharma. 

 

3.3 Tussen Grapharma en Leverancier komt een Overeenkomst tot stand door een schriftelijke bevestiging door 

Grapharma van een Aanbieding in de vorm van een Inkooporder. 

 

3.4 Leverancier is niet gerechtigd de Inkooporder te wijzigen of daar een andere uitvoering aan te geven, tenzij 

Grapharma, daar schriftelijk mee in heeft gestemd. 

 

3.5 Leverancier is niet gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst of Inkooporder geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan een of meerdere derden, tenzij Grapharma daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. In dat geval blijft 

Leverancier te allen tijde geheel verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst of Inkooporder. 

 

3.6 Grapharma behoudt zich het recht voor om de Levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan de 

Leverancier, mits de annulering dertig (30) werkdagen voor de levering bekend is gemaakt. In het geval Grapharma 

een beroep doet op annulering is zij geen enkel bedrag aan schadevergoeding aan Leverancier schuldig. 

 

4. GARANTIES LEVERANCIER 

4.1 Leverancier garandeert: 

a) dat de Producten worden geleverd volgens de overeengekomen specificaties; 

b) dat de Producten geschikt zijn voor de uit de aard van de Producten voortvloeiende bestemming en gebruik; 

c) dat de Producten en het productieproces waarmee zij tot stand komen voldoen aan alle toepasselijke branche-

normen en -eisen en wettelijke voorschriften; 

d) dat de Producten deugdelijk en onbeschadigd verpakt zijn volgens de wettelijk geldende voorschriften en/of de 

door Grapharma opgestelde voorwaarden; 

e) dat de Producten tijdig worden geleverd met een functionele, complete en accurate beschrijving van de 

Productgegevens op een door Grapharma voorgeschreven wijze; 

f) dat de Producten vrij zijn van enig beperkt recht, kwalitatief recht of andere vorderingen van derden; 

g) dat de Producten voldoen aan alle uit de toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen, 

waaronder begrepen maar niet beperkt tot REACH, GMP, GLP, GCP en/of GDP-voorschriften. Mocht blijken dat 

Leverancier niet aan alle voornoemde verplichtingen voldoet dan zal Leverancier op eerste verzoek van 

Grapharma alle noodzakelijke wijzigingen doorvoeren om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. 

 

4.2 Indien een of meerdere Producten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of een van de andere 

voorwaarden door Leverancier niet wordt nagekomen, kan Grapharma nakoming van de Overeenkomst vorderen in 

welk geval Leverancier de Producten conform de overeengekomen specificaties en/of overige voorwaarden aan 

Grapharma dient te leveren. Grapharma kan ook de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit alles 

onverminderd de overige rechten die Grapharma jegens Leverancier heeft, waaronder het recht op schade-

vergoeding. 

 

4.3 In alle gevallen dient Leverancier - zonder dat zij recht heeft op enige vergoeding van kosten - op eerste verzoek van 

Grapharma de Producten direct bij Grapharma op te halen en voor eigen rekening en risico te vernietigen, tenzij 

Grapharma en Leverancier een andere bestemming van de afgekeurde Producten overeenkomen. 
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4.4 Indien Leverancier niet voldoet aan het bepaalde in Product 4.1. van deze Inkoopvoorwaarden, kan Grapharma 

opname van het Product in haar assortiment opschorten, het Product niet langer van Leverancier afnemen en/of de 

door haar gemaakte kosten bij Leverancier in rekening te brengen voor het completeren van de Productgegevens 

door Grapharma, onverminderd de overige rechten die Grapharma jegens Leverancier als gevolg van deze 

tekortkoming van Leverancier heeft.  

 

4.5  Indien Grapharma met betrekking tot aan Grapharma geleverde Producten tot een Recall moet overgaan, zal 

Leverancier alle redelijkerwijze noodzakelijke medewerking verlenen aan Grapharma en alles ondernemen wat 

Grapharma haar verzoekt tot uitvoering van een dergelijke Recall en Grapharma alle schade vergoeden en vrijwaren 

tegen alle vorderingen van derden voorvloeiend uit de Recall.  

 

5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING 

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle overige belastingen, rechten, vergoedingen en kosten, 

waaronder de kosten van de overeengekomen wijze van levering en aflevering op de overeengekomen locatie(s) en 

verpakkingen, voor zover die verpakkingen geen emballage zijn.  

 

5.2 Alle prijzen van Producten zijn vast.  

 

5.3 Facturatie vindt plaats op de door Grapharma aangegeven wijze. De betalingstermijn van een onbetwiste factuur is 

zestig (60) dagen. Een binnen de betalingstermijn door Grapharma gedane betwisting schort de betalingsverplichting 

van Grapharma op tot Grapharma en Leverancier over de factuur overeenstemming hebben bereikt of er een 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan over de betwiste factuur. 

 

5.4 Grapharma is gerechtigd alle vorderingen die zij of een aan haar gelieerde vennootschap op enig moment op 

Leverancier krijgt, zonder nadere toestemming, te verrekenen met alle vorderingen van Leverancier op haar of op een 

aan haar gelieerde vennootschap. Het is Leverancier niet toegestaan enige vordering van hem te verrekenen met 

enige vordering van Leverancier op Grapharma, anders dan na schriftelijke toestemming van Grapharma. 

 

5.5 Alle vorderingsrechten van Leverancier jegens Grapharma vervallen na zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag 

waarop Leverancier bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met dit vorderingsrecht op Grapharma.  

 

5.6 Meerwerk en of andere afwijkingen van de Overeenkomst, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering 

betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door leverancier aan Grapharma zijn gemeld 

en schriftelijk door Grapharma zijn opgedragen.  

 

5.7 Het is de Leverancier verboden zijn uit de opdracht jegens Grapharma voortvloeiende vorderingen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Grapharma aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel 

dan ook in eigendom over te dragen. Overdraagbaarheid van vernoemde vordering is uitgesloten als bedoeld in 

Product 3:83 lid 2 BW.  

  

6.  LEVERING, EIGENDOM EN RISICO 

6.1 Leverancier is gehouden de Producten te leveren conform de Overeenkomst en Inkooporder, op de door Grapharma 

aangegeven locatie(s), op de door Grapharma aangegeven leverdatum en -tijdstip en conform de richtlijnen van 

Grapharma.  

 

6.2 Aflevering van de Producten door Leverancier aan Grapharma heeft plaatsgevonden indien een daartoe bevoegde 

persoon namens Grapharma voor de ontvangst van de Producten heeft getekend. 

 

6.3 Het in ontvangst nemen van de Producten door Grapharma kwalificeert enkel als aflevering, maar houdt noch qua 

kwantiteit, noch qua kwaliteit acceptatie van de Producten in.  
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6.4 De leverdatum en -tijdstip waarop de Producten door Leverancier bij Grapharma afgeleverd dienen te worden zijn 

fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan verkeert Leverancier in verzuim en is Grapharma gerechtigd de 

Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige rechten van Grapharma jegens 

Leverancier. Daarenboven verbeurt de Leverancier een boete van € 1.000,-- per overtreding en € 500,-- per dag 

zolang de overtreding voortduurt. 

 

6.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien 

het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Inkoopvoorwaarden onder 

Levering mede een deellevering verstaan.  

 

6.6 Leverancier is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Grapharma op te schorten.  

 

6.7 Evenmin is het de Leverancier toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grapharma de Levering 

geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen.  

  

6.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grapharma is het de Leverancier niet toegestaan om gebruik te 

maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.  

 

6.9 De Leverancier dient op eerste verzoek van Grapharma binnen twee (2) werkdagen na het hiervoor genoemde 

verzoek de specificaties van de Levering te verstrekken.  

  

6.10 Grapharma kan een audit (doen) uitvoeren bij de Leverancier met als doel om te controleren of het (productie)proces 

van de Leverancier van goede kwaliteit is, dat op zijn minst voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. De 

leverancier is verplicht om aan deze audit onverwijlde medewerking te verlenen door alle voor de audit in de optiek 

van Grapharma noodzakelijke informatie en/of schriftelijke bescheiden te verstrekken.  

  

6.11 Het eigendom en risico van Producten gaat op Grapharma over op het moment van de Levering, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen of het Product tijdens of na de Levering door Grapharma wordt afgekeurd.  

 

6.12 Leverancier garandeert dat het onbezwaarde eigendom van Producten door Grapharma wordt verkregen.  

 

6.13 Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke haar toekomen op grond van het retentierecht of 

het recht van reclame of eigendomsvoorbehoud. 

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM  

7.1 Leverancier garandeert dat de inkoop, verkoop en/of Levering en enig ander gebruik van de Producten, geen inbreuk 

maakt op enig Intellectueel eigendomsrecht van hemzelf, aan hem gelieerde ondernemingen of derde(n). Met 

intellectueel eigendomsrecht wordt in dit Artikel bedoeld alle rechten op en samenhangende met de Producten, 

waaronder mede begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en databankrechten en 

rechten op knowhow en recepturen inclusief rechten die daarmee op één lijn kunnen worden gesteld. 

 

7.2 Leverancier vrijwaart Grapharma van alle kosten en schaden voortvloeiende uit aanspraken van derden gebaseerd op 

de bewering dat een Product (inclusief verpakking) inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die 

derde. Grapharma zal Leverancier onverwijld van een beweerdelijke inbreuk op de hoogte stellen en Leverancier zal 

de afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van eventuele schikkingen, op zich nemen en de 

volledige kosten hiervan dragen.  
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7.3 Indien derden aanspraak maken op de Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, zal Leverancier 

dit onverwijld schriftelijk aan Grapharma berichten. Indien Grapharma dat aangeeft, is zij met uitsluiting van 

Leverancier bevoegd dergelijke aanspraken af te handelen waaronder het treffen van eventuele schikkingen. 

Leverancier zal hieraan alle noodzakelijke medewerking verlenen en de instructies van Grapharma nauwgezet 

opvolgen. 

 

8.  GEHEIMHOUDING 

8.1 Leverancier zal alle informatie en gegevens, die hij op grond van de Overeenkomst verkrijgt van Grapharma en/of 

waarin Grapharma Leverancier direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm 

dan ook, geheimhouden en niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij deze gegevens van algemene bekendheid 

zijn, dan wel openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van andere reglementen of als gevolg van een rechterlijke 

uitspraak vereist is.  

 

8.2 Onder geheimhouding wordt verstaan dat Leverancier de gegevens op geen enkele wijze openbaar mag maken, noch 

mondeling, noch schriftelijk noch digitaal, noch op welke andere wijze dan ook en zowel niet direct als indirect, 

ongeacht of de openbaarmaking dat doel had, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Grapharma.  

 

8.3 Leverancier verbindt zich jegens Grapharma en alle aan Grapharma gelieerde ondernemingen (waaronder moeder-, 

zuster- en dochtermaatschappijen) de geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan alle aan hem gelieerde 

ondernemingen (waaronder moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen) en natuurlijke personen, waaronder 

werknemers. 

 

8.4 Leverancier is niet gerechtigd de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het doel waarvoor de 

gegevens zijn verstrekt en enkel voor zover het gebruik van de gegevens daarvoor noodzakelijk is.  

 

8.5 Het in dit Artikel bepaalde blijft ook van kracht nadat iedere relatie tussen Grapharma en Leverancier is geëindigd.  

 

9.  EINDE OVEREENKOMST 

9.1  Grapharma kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmiddellijk opzeggen, zonder inachtneming van een 

opzegtermijn of zonder vergoeding van kosten of schade jegens Leverancier gehouden te zijn, indien: 

a) enige omstandigheid op grond waarvan Grapharma in redelijkheid twijfelt aan de continuïteit in de correcte 

nakoming door Leverancier van diens verplichtingen jegens Grapharma; 

b) Grapharma zich geconfronteerd ziet met een sterk verminderde vraag naar een of meerdere Producten als gevolg 

van (al dan niet terechte) vrees voor gezondheidsrisico’s of een andere aantasting van de reputatie van 

Leverancier of een of meerdere Producten en deze verminderde vraag minimaal twee (2) weken aanhoudt; 

c) Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd; 

d) Leverancier in surseance van betaling is verklaard; 

e) Leverancier zijn eigen faillissement aan heeft gevraagd of failliet is verklaard; 

f) Leverancier zijn onderneming staakt, liquideert of ontbindt; 

g) sprake is van overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in de onderneming van Leverancier (change of 

control). 

 

9.2 Indien de Overeenkomst op enig moment kwalificeert als duurovereenkomst, dan is Grapharma gerechtigd de 

Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden op te zeggen en is Leverancier 

gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van zes (6) maanden op te zeggen. 
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9.3 Indien Leverancier door overmacht langer dan veertien (14) dagen verhinderd is de Overeenkomst tijdig, volledig of 

deugdelijk na te komen is Grapharma gerechtigd het betreffende deel van de Overeenkomst geheel of voor het nog 

niet uitgevoerde deel te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst vereist is en 

zonder tot vergoeding van kosten of schade jegens Leverancier gehouden te zijn. Van overmacht van Leverancier is in 

ieder geval geen sprake bij gebrek aan personeel, stakingen, ziekte onder personeel, te late leveringen door 

toeleveranciers, onverwachte prijsverhogingen, afgekeurde grondstoffen/ingrediënten benodigd in het 

productieproces of een tekortkoming door een derde jegens Leverancier. 

 

9.4 Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht op welke wijze of om welke reden, dan zijn alle vorderingen van 

Grapharma op Leverancier direct opeisbaar. 

 

10. PERSOONSGEGEVENS 

10.1 Indien en voor zover Leverancier bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst ten 

behoeve van Grapharma persoonsgegevens verkrijgt, zullen deze persoonsgegevens te allen tijde van Grapharma 

blijven. Leverancier verkrijgt uitsluitend het recht om de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst of Inkooporder te verwerken en zal nimmer enig recht claimen ten aanzien van deze 

persoonsgegevens. 

 

10.2 Leverancier garandeert dat hij alle verplichtingen, vastgelegd in de AVG of enige andere op de verwerking van de 

persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving, volledig zal naleven. Hij garandeert bovendien dat hij 

passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening 

houdend met de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau en zijn er mede opgericht om onnodige 

verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen. 

 

10.3 Leverancier zal steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken die noodzakelijk is voor Grapharma om 

aan haar verplichtingen uit de AVG te voldoen. In dat kader zal Leverancier steeds tijdig gehoor geven aan de door 

Grapharma gegeven instructies of verzoeken. 

 

10.4 Indien er sprake is van (i) een ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering, verminking, verlies of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens dan wel (ii) van een incident dat kan leiden tot een 

onrechtmatige verwerking, zal Leverancier Grapharma onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking, 

daarvan schriftelijk in kennis stellen. Leverancier zal daarbij alle relevante informatie verstrekken omtrent de aard van 

het incident, het risico dat gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of kunnen worden en de maatregelen die getroffen 

zijn of zullen worden om het incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

11.1 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met enige Aanbieding, de Overeenkomst, een Inkooporder 

alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

 

11.3 Bij uitsluiting van enig ander gerecht is de rechtbank van het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam, exclusief 

bevoegd om van het geschil of geschillen kennis te nemen. Het staat Grapharma vrij om een andere, volgens de 

algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter, van het geschil kennis te laten nemen. 
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12. VINDPLAATS, WIJZIGING VOORWAARDEN 

12.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17050811. 

  

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen 

van de rechtsbetrekking tussen Grapharma en Leverancier. Grapharma heeft het recht om eenzijdig haar 

Inkoopvoorwaarden te wijzigen. 

 

12.3 De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden. 

 

13.  SLOTBEPALINGEN  

13.1 Ook na het eindigen van de relatie tussen Grapharma en de Leverancier blijven de bepalingen uit de 

Inkoopvoorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden, van kracht. 

  

13.2 Indien enige bepaling in de Inkoopvoorwaarden of in een tussen de partijen gesloten Overeenkomst nietig is of 

vernietigd wordt, anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht 

blijven en zullen partijen ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen van de wet mogelijk 

handelen, met inachtneming van het doel en de strekking van die desbetreffende bepaling. 

 

Directie Grapharma, januari 2021 
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