Aanvullende voorwaarden levering (avl-12-01)
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1. 		 Voor de leveringscondities zijn de Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van
Koophandel te Parijs bepalend, behoudens voor zover in de AIV of deze Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bepaald.
2. De (af )levering van de Goederen, de bepalingen omtrent de kosten van (af )levering
en de overgang van het risico geschieden Delivered Duty Paid, gelost, conform de
Incoterms 2010 op het door Eneco opgegeven adres en binnen de overeengekomen
termijn overeenkomstig de afleveringsspecificaties, met dien verstande dat het
risico van de Goederen eerst op Eneco overgaat nadat Eneco de Goederen overeenkomstig het bepaalde in de AIV heeft aanvaard. Eneco kan te allen tijde de afleveringsspecificaties op redelijke gronden wijzigen.
3. Indien Eneco, om welke reden dan ook, niet in staat is om de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal
Leverancier tegen een redelijke, in onderling overleg te bepalen, vergoeding de
Goederen als herkenbaar eigendom van Eneco afgezonderd onder zich houden en
beveiligen en alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen, zulks totdat Eneco in staat is de Goederen in ontvangst te
nemen.
4. 		 De Goederen moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze worden beveiligd en
vervoerd dat zij hun bestemming in goede staat bereiken, zulks met inachtneming
van de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake.
5. Leverancier zal eventuele door Eneco aan de verpakkingen of het vervoer te stellen
eisen in acht nemen.
6. De Leverancier is verantwoordelijk voor het verwijderen van door haar meegeleverde
verpakkingsmaterialen van de terreinen van Eneco. Eneco heeft te allen tijde het
recht de verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van Leverancier te retourneren.
7. 		 Leverancier zal op de paklijst duidelijk en overzichtelijk het inkoopordernummer, het
artikelnummer, de omschrijving van de artikelen en de aantallen vermelden.

