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Inkoopvoorwaarden Vitalize Products B.V.

1. Definities

In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan 
onder:

1.1. Vitalize Products B.V.: de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Vital Products 
B.V. geregistreerd in het Handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 
817570196 (hierna: “Vitalize Products”);

1.2. Leverancier: de verkoper of leverancier bij wie 
Vitalize Products een Inkooporder plaatst;

1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand 
komt tussen Leverancier en Vitalize Products 
nadat Vitalize Products een Inkooporder heeft 
geplaatst, inclusief deze Inkoopvoorwaarden;

1.4. Inkoopvoorwaarden: deze inkoopvoorwaarden;

1.5. Inkooporder: de order of bestelling die door 
Vitalize Products geplaatst wordt bij Leverancier 
ten behoeve van de (deel)levering van Goederen;

1.6. Goederen: alle producten aangeboden aan 
Vitalize Products door de Leverancier;

1.7. Diensten: alle diensten aangeboden aan Vitalize 
Products door de Leverancier.

1.8. Aanbieding: de aanbieding gedaan door de 
Leverancier aan Vitalize Products welke volgt na 
ontvangst van de Inkooporder, zoals nader 
omschreven in artikel 3.2.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en 
Overeenkomsten waarbij Vitalize Products 
optreedt als aanvragende/kopend  partij 
betreffende de levering van Goederen dan wel de 
afname van Diensten en/of alle andere 
(rechts)handelingen tussen Leverancier en 
Vitalize Products.  De Inkoopvoorwaarden 
worden geacht te zijn geaccepteerd door 
Leverancier indien deze niet binnen 2 dagen na 

plaatsing van de Inkooporder schriftelijk door 
Leverancier van de hand zijn gewezen. 

2.2. De algemene voorwaarden van Leverancier, in 
welke vorm en onder welke benaming ook, zijn 
niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk 
van de hand gewezen.

2.3. Afwijking van de Inkoopvoorwaarden is alleen 
mogelijk indien en voor zover Vitalize Products 
deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
aanvaard.

2.4. Vitalize Products is bevoegd om de inhoud van 
deze Inkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te 
wijzigen. In dat geval zal Vitalize Products de 
Leverancier hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
de gewijzigde versie(s) op haar website 
publiceren. Tussen deze kennisgeving en de 
inwerkingtreding zal tenminste één maand zitten

2.5. Deze Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 
817570196 en in te zien en te downloaden via: 
www.vitalize.nl.

3. Offertes, totstandkoming Overeenkomsten, 
wijzigingen en onduidelijkheden

3.1. Vitalize Products plaatst een Inkooporder ten 
behoeve van de (deel)levering van Goederen. Een 
aanvraag van een offerte bindt niet. Alleen 
schriftelijke Inkooporders zijn bindend.

3.2. Binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van een 
Inkooporder bevestigt de Leverancier de 
ontvangst hiervan en volgt een onherroepelijke 
Aanbieding door de Leverancier, tenzij de 
Goederen om welke reden dan ook niet geleverd 
kunnen worden. 

3.3. Een Aanbieding van Leverancier geldt als 
onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst 
daarvan door Vitalize Products, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.

3.4. Bij afroeporders komt de Overeenkomst tot stand 
op het moment dat de opdracht voor een 
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(deel)levering binnen het kader van de 
afroepovereenkomst aan Leverancier wordt 
verzonden.

3.5. Vitalize Products is te allen tijde bevoegd om de 
omvang of samenstelling van enige opdracht te 
wijzigen. Leverancier is gehouden die wijziging uit 
te voeren.

3.6. Uitvoering van een (mondelinge) Inkooporder kan 
uitsluitend plaatsvinden nadat Vitalize Products 
de order schriftelijk heeft bevestigd en/of een 
ordernummer aan de Leverancier heeft verstrekt.

4. Prijs, betaling, verrekening, facturering en meer-
en minderwerk

4.1. De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW, 
tenzij anders overeengekomen. Een 
prijsverhoging dient minimaal 6 maanden van 
tevoren aangekondigd te worden.

4.2. De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, onder meer doch niet 
uitsluitend de kosten van – indien toepasselijk – 
transport, verzekering en verpakking.

4.3. Tussen Vitalize Products en Leverancier kunnen, al 
dan niet gedurende een bepaalde periode, 
actieprijzen worden overeengekomen. 
Inkooporders die in voornoemde (actie)periode 
geleverd worden, worden voorzien van de actie-
inkoopprijzen. 

4.4. Betaling door Vitalize Products vindt binnen dertig 
(30) dagen na ontvangst van 
goederen plaats, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

4.5. In het geval Leverancier een vordering heeft of zal 
verkrijgen op Vitalize Products, maar er ook 
sprake is van een of meer (mogelijke, 
toekomstige) vordering(en) van Vitalize Products 
op Leverancier, is het Vitalize Products toegestaan 
om een beroep te doen op verrekening. Een 
beroep door de Leverancier op verrekening van de 
betreffende vorderingen over en weer is 
uitgesloten. Dit tenzij Vitalize Products schriftelijk 
instemt met de verrekening.

4.6. Het indienen van facturen geschiedt na uitlevering 
van de Goederen en/of Diensten, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.  

4.7. Facturen dienen te worden verstuurd per e-mail 
naar facturen@vitalize.nl. Facturen mogen niet 
worden meegeleverd met de Goederen’.  

4.8. Vitalize Products behoeft niet tot betaling over te 
gaan indien het afgeleverde - naar aantallen en 
soort - niet overeenstemt met hetgeen op de 
factuur is vermeld.

4.9. Meer- en minderwerk  is een wijziging van de 
Overeenkomst en wordt uitsluitend schriftelijk 
overeengekomen. Vitalize Products is slechts 
gehouden schriftelijk overeengekomen meerwerk 
te betalen. 

5. Levering, boete bij niet-tijdige levering en 
controle

5.1. Levering vindt te allen tijde DDP (Delivered Duty 
Paid) conform Incoterms® 2020 plaats: op de 
overeengekomen plaats van levering, op het 
overeengekomen tijdstip en binnen de 
overeengekomen termijn.

5.2. Goederen dienen bij levering per Inkooporder, 
onder vermelding van het ordernummer, zowel 
fysiek als ten aanzien van de bijbehorende 
documentatie strikt gescheiden te zijn.

5.3. Wanneer vertraging optreedt in de levering, dient 
de Leverancier Vitalize Products, nadat vertraging 
bekend is hierover zo spoedig mogelijk te 
informeren, doch in ieder geval tenminste 24 uur 
vóór de overeengekomen leverdatum.

5.4. Ingeval Leverancier niet binnen de 
overeengekomen termijn levert, is hij aan Vitalize 
Products een direct opeisbare boete verschuldigd 
ter grootte van 10 %  van het bruto factuurbedrag 
waar de betreffende (deel)levering betrekking op 
heeft.

5.5. Vitalize Products behoudt zich het recht voor de 
overeengekomen termijn voor levering voor 
onbepaalde of bepaalde tijd uit te stellen. 
Leverancier is in dat geval verplicht de Goederen 
deugdelijk te verpakken, afgescheiden en 
herkenbaar op te slaan, te conserveren, te 
beveiligen en te verzekeren.
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5.6. Leverancier zorgt voor een adequate verpakking 
en beveiliging van de goederen.

5.7. Vitalize Products controleert de zendingen, het 
aantal colli wordt geteld, en er worden 
verpakkingen opengemaakt. 

5.8. Bij gebrekkige levering zal Vitalize Products 
contact opnemen met de Leverancier en zal deze 
verplicht zijn om met een passende oplossing te 
komen. 

5.9. Op de afleveringsbon dient in ieder geval te 
worden vermeld: omschrijving artikel, het 
artikelnummer en de overige specifieke 
kenmerken die in de tot stand gekomen 
Overeenkomst zijn omschreven. 

5.10.Vitalize Products behoudt zich het recht om de 
emballage zelf aan te kunnen leveren bij de 
Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

5.11.Leverancier dient het restmateriaal met de 
geleverde artikelen te retourneren. Op de 
restdoos dient het juiste aantal vermeld worden.

6. Overdracht van verplichtingen

6.1. Het overdragen van verplichtingen van de 
Leverancier volgend uit de Overeenkomst aan 
derden, is enkel mogelijk na schriftelijke 
toestemming van Vitalize Products.

7. Keuring en kwaliteit

7.1. Vitalize Products is te allen tijde gerechtigd, maar 
niet  verplicht om Goederen zowel tijdens de 
productie, bewerking en opslag als na aflevering 
te keuren. Indien bij keuring de Goederen geheel 
of gedeeltelijk worden afgekeurd, dient Vitalize 
Products dit schriftelijk aan de Leverancier mede 
te delen. De keuringskosten komen in dit geval 
volledig voor rekening van de Leverancier.

7.2. In geval van afkeuring dient Leverancier binnen 14 
(veertien) dagen zorg te dragen voor herstel of 
vervanging van Goederen.

7.3. Vitalize Products is gerechtigd de benodigde 
Goederen van derden af te nemen voor rekening 
en risico van Leverancier, indien deze niet binnen 
de gestelde termijn aan de verplichting tot herstel 
of vervanging voldoet.

7.4. Vitalize Products heeft het recht om afgekeurde 
Goederen voor rekening en risico van Leverancier 
te retourneren indien Leverancier deze niet 
binnen 14 dagen na een verzoek tot terugname 
terughaalt.

7.5. Indien Leverancier niet, niet tijdig of niet naar 
behoren voor herstel of vervanging heeft 
zorggedragen, heeft Vitalize Products het recht 
om herstel of vervanging voor rekening van 
Leverancier uit  te laten voeren. 

8. Garantie

8.1. Leverancier garandeert  dat het geleverde voldoet 
en de eigenschappen bezit die Vitalize Products op 
grond van de Overeenkomst mag verwachten, 
hetgeen in ieder geval doch niet uitsluitend 
inhoudt dat de Goederen, indien het 
levensmiddelen betreft, verhandelbaar zijn en 
geschikt zijn voor menselijke consumptie;

8.2. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet 
aan de opgegeven eisen, specificaties en 
voorschriften, en dat het voldoet aan alle 
relevante (al dan niet wettelijke) bepalingen met 
betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend 
kwaliteit, milieu, veiligheid, import en 
gezondheid, zoals die op het moment van levering 
gelden in het land van bestemming.

8.3. Ingeval Vitalize Products bij de te leveren 
goederen geen nadere of specifieke eisen geeft, 
moeten die goederen tenminste van goede 
kwaliteit zijn, alsook voldoen aan de gebruikelijke 
eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en 
afwerking.

8.4. Door de Leverancier te leveren goederen dienen 
vrij te zijn van alle bijzondere lasten en 
beperkingen of intellectuele eigendomsrechten.

8.5. Leverancier verstrekt garantie op geleverde door 
middel van herstel of vervanging van goederen. 

9. Risico- en eigendomsoverdracht en 
eigendommen

9.1. Leverancier levert de Goederen zonder 
(aanspraak te maken op) een 
eigendomsvoorbehoud en vrij van beslagen. 
Leverancier vrijwaart Vitalize Products tegen 
financiële gevolgen van aanspraken van derden 
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op de Goederen, uit hoofde van een 
eigendomsvoorbehoud, beslag, pandrecht of uit 
welke hoofde dan ook.

9.2. Op het moment dat de Goederen door Vitalize 
Products zijn verwerkt, is er sprake van een 
nieuwe zaak die eigendom aan Vitalize Products 
is. Leverancier houdt vanaf dat moment de 
Goederen voor Vitalize Products en blijft volledig 
voor een correcte levering aansprakelijk.

9.3. Ingeval van vooruitbetaling door Vitalize Products 
gaat het eigendom van de te leveren Goederen, 
inclusief de materialen waaruit deze vervaardigd 
worden, in zijn geheel over op Vitalize Products op 
het moment van die vooruitbetaling en ongeacht 
de omvang van die vooruitbetaling. Bij 
vooruitbetaling is Vitalize Products gerechtigd een 
bankgarantie of anderszins zekerheid van 
Leverancier te verlangen, ter meerdere zekerheid 
dat vooruitbetaalde bedragen worden 
teruggestort indien Leverancier zijn 
verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt.

9.4. Alle door Leverancier in opdracht van Vitalize 
Products vervaardigde of ontwikkelde en (af) 
geleverde Goederen, waaronder begrepen: 
beeldmateriaal, advertenties, tekeningen, en 
modellen, blijven eigendom van Vitalize Products. 

10. Tekortkoming, ontbinding en overmacht

10.1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van 
de Overeenkomst door Leverancier 
(“Wanprestatie”), heeft Vitalize Products het 
recht de Goederen voor rekening en risico van 
Leverancier te retourneren, onverminderd enig 
recht van Vitalize Products op ontbinding of 
schadevergoeding dan wel overige toekomende 
rechten op grond van deze Inkoopvoorwaarden 
en de wet. Leverancier is op eerste verzoek van 
Vitalize Products gehouden voor eigen rekening 
zorg te dragen voor onmiddellijk herstel of 
vervanging.

10.2.Vitalize Products is gerechtigd om de 
Overeenkomst onmiddellijk zonder enige 
ingebrekestelling te ontbinden of nakoming van 
haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te 
schorten indien:

- Leverancier toerekenbaar tekortschiet in 
de nakoming van enige verplichting uit de 
Overeenkomst; of

- Leverancier in redelijkheid moet worden 
geacht niet meer aan zijn verplichtingen te 
kunnen voldoen;

- Leverancier in staat van faillissement 
verkeert of daartoe een aanvraag is 
ingediend; of

- Leverancier in staat surseance van betaling 
verkeert of daartoe een aanvraag is 
ingediend; of

- Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten staakt; 
of

- Leverancier anderszins de beschikking en 
het beheer over zijn vermogen verliest.

10.3. In elk van deze gevallen zijn alle vorderingen van 
Vitalize Products op Leverancier direct en in zijn 
geheel opeisbaar.

10.4.Vitalize Products is niet gehouden tot vergoeding 
van enige schade die Leverancier als gevolg van 
een ontbinding of opschorting lijdt. 

10.5. Indien de Leverancier de aan Vitalize Products 
en/of diens afnemers (door)geleverde Goederen 
terugroept (“product recall”), dan komen de 
daarmee alle gemoeide kosten voor rekening en 
risico van de Leverancier.   

10.6. Indien er sprake is van overmacht in de zin van 
artikel 6:75 BW dient de ene partij de andere partij 
daarover direct en onder opgave van redenen te 
informeren. In geval van overmacht worden de 
verplichtingen van beide partijen opgeschort voor 
de duur van de overmachtssituatie. Vitalize 
Products behoudt dan het recht de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat een 
ingebrekestelling of verzuim is vereist en zonder 
een vergoeding aan Leverancier verschuldigd te 
zijn. Een beroep op overmacht is binnen 5 
werkdagen na aanvang mogelijk onder 
overlegging van de nodige bewijsstukken. 

10.7.Behoudens het in de wet bepaalde wordt onder 
overmacht niet verstaan: gebrek aan personeel, 
ziekte van personeel, stakingen, stroomstoringen, 
externe netwerkproblemen, defecten in 
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computers, computerapparatuur of 
computerprogrammatuur in de ruimste zin des 
woords, verlate levering van Goederen, 
transportproblemen, files en gebreken in de 
nakoming door derden of liquiditeitsproblemen.

11. Aansprakelijkheid

11.1.Leverancier is aansprakelijk voor alle schade van 
Vitalize Products die ontstaat als gevolg van het 
niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van 
de verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.2.Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier 
om iedere gebruikte grondstof voordat het in 
productie gaat te controleren. Vitalize Products 
dient  voorzien te worden van een analyse 
certificaat per batch wat aantoont dat de 
individuele grondstoffen niet vervuild zijn.

11.3.De Leverancier vrijwaart Vitalize Products bij 
dezen voor alle aanspraken van derden ter zake 
van de levering van gebrekkige Goederen in de zin 
van de productaansprakelijkheidsbepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek. De Leverancier draagt 
tevens alle – directe en indirecte - kosten van 
Vitalize Products die met een beroep op 
productaansprakelijkheid door een afnemer dan 
wel een consument voor Vitalize Products zijn 
opgekomen.

12.  Veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu

12.1.Leverancier is verplicht alle voorschriften, 
voorwaarden en bepalingen na te leven en in acht 
te nemen, daaronder ook die met 
betrekking tot veiligheid, arbeidsomstandigheden 
en milieu.

12.2.Leverancier dient zorg te dragen voor de te 
verrichten levering, eventueel vereiste 
vergunningen en het treffen van 
veiligheidsmaatregelen voor de te verrichte 
levering.

12.3.Leverancier dient op zijn kosten te zorgen voor het 
verwijderen en afvoeren van zijn eigen bouwafval, 
inclusief chemisch afval en emballage, 
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

13. Geheimhouding

13.1.Leverancier en de door deze ingeschakelde 
Hulppersonen zijn gehouden, ook na beëindiging 
van de Overeenkomst, tot geheimhouding van de 
door Vitalize Products verstrekte vertrouwelijke 
informatie.

13.2.Vertrouwelijke informatie houdt in en omvat elke 
informatie die beschikbaar is gesteld in 
schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm.

13.3.Leverancier is verplicht de vertrouwelijke 
informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde 
noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te 
nemen of toe te passen voor enig ander doel dan 
de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier 
is verplicht tot absolute geheimhouding van alle 
informatie met betrekking tot Vitalize Products, 
haar zaken, Goederen en diensten, en haar 
afnemers, tenzij een wettelijke verplichting 
hieraan in de weg staat. 

13.4.Na een schriftelijk verzoek daartoe door Vitalize 
Products, en/of na het einde van de 
Overeenkomst op grond waarvan de 
vertrouwelijke informatie is verstrekt, zal 
Leverancier alle vertrouwelijke informatie die 
verstrekt is en alle eventuele kopieën daarvan – 
zowel fysiek als digitaal – terstond retourneren 
en/of permanent verwijderen.

13.5. Indien Leverancier de verplichtingen uit dit artikel 
niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele 
feit per gebeurtenis/tekortkoming een direct-
opeisbare boete van EUR 7.500,00 (zegge: 
zevenduizend vijfhonderd euro) verschuldigd zijn 
alsmede een boete van EUR 500,00 (zegge: 
vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding 
voortduurt, zulks zonder dat een ingebrekestelling 
of verzuim is vereist. De boete komt niet in de 
plaats van een schadevergoeding en geldt 
onverminderd het recht van Vitalize Products op 
volledige schadevergoeding en/of een vordering 
tot nakoming.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1.Uitsluitend het Nederlandse recht is van 
toepassing op de Overeenkomst, deze 
Inkoopvoorwaarden en ingeval van geschillen 
tussen Vitalize Products en Leverancier of de door 
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deze ingeschakelde hulppersonen. Buitenlandse 
wetgeving en verdragen zijn niet van toepassing.

14.2. Indien enige bepaling in de deze 
Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt 
te zijn, dan blijven de Inkoopvoorwaarden voor 
het overige gedeelte in stand. In een dergelijk 
geval zal voor de bepaling van de betekenis die in 
dat geval aan die bepaling dient te worden 
gehecht zo veel als mogelijk worden aangesloten 
bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling met als doel dat die nieuwe bepaling c.q. 
betekenis wel afdwingbaar en uitvoerbaar is.

14.3.Eventuele geschillen die voortvloeien 
uit de Overeenkomst, deze Inkoopvoorwaarden 
dan wel enige andere rechtsverhouding tussen 
Leverancier en Vitalize Products, zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.


