
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE 
TALENS B.V. (versie 2021) 
 
1. Toepasselijke voorwaarden 
a. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle 
offerte-aanvragen, bestellingen, orders en 
overeenkomsten betreffende de levering van zaken, het 
verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en het 
leveren van diensten (hierna gezamenlijk te noemen 
'Leverantie') ten behoeve van Koninklijke Talens B.V. 
(hierna te noemen ‘Talens’) door een contractspartij 
(hierna te noemen ‘Leverancier’). 
b. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene  
Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Talens. 
 
2.   Bestelling/order en orderbevestiging  
a. Talens behoudt zich het recht voor de door haar gedane 
bestelling of geplaatste order te herroepen wanneer de 
Leverancier deze niet binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de bestelling/order schriftelijk heeft bevestigd middels 
een orderbevestiging.  
b. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke 
bestelling of order afwijkt, is Talens slechts gebonden 
nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking 
akkoord heeft verklaard.  
c. Het accepteren door Talens van leveringen of prestaties 
alsmede door haar verrichte betalingen ter zake impliceren 
geen erkenning van de afwijkingen.  
d. De Leverancier komt geen beroep toe op opschorting 
en/of verrekening. 
 
3.  Prijs, facturering en betaling 
a. De overeengekomen prijs is vast in euro, exclusief 
omzetbelasting.  
b. Facturen dienen te zijn voorzien van het nummer van de 
bestelling/order, projectnummer en/of eventuele andere 
coderingen conform de bestelling of order. Zolang deze 
gegevens ontbreken, heeft Talens het recht de 
betalingsverplichting op te schorten.  
c. Duplicaten van een rekening dienen als zodanig te 
worden gekenmerkt.  
d. Bij voorkeur dient de factuur op elektronische wijze te 
worden gestuurd door de Leverancier aan Talens naar het 
door Talens voor dat doel ter beschikking gestelde e-
mailadres. 
e. Talens zal binnen 60 dagen na ontvangst van de 
Leverantie en ontvangst van alle bijhorende documentatie, 
bedieningsvoorschriften, tekeningen, kwaliteits- en 
garantiecertificaten en na correcte facturering betalen, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
4.  Wijzigingen; meer- en minderwerk 
a. Talens is gerechtigd de omvang van de Leverantie te 
wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert.  
b. Indien de Leverancier meent dat de wijziging gevolgen 
heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij 
Talens onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte 
stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen 
met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan zijn 
verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door de 
Leverancier te verrichten (bijkomende) werkzaamheden. 
c. Meerwerk zal door de Leverancier niet eerder dan na 
schriftelijke opdracht van Talens worden uitgevoerd. Tot 
meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele 
(bijkomende) werkzaamheden die de Leverancier bij het 
sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten 
voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en 
functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn 
van een tekortkoming van de Leverancier. 
 
5.  Kwaliteit en hoedanigheid van de Leverantie  
De Leverancier garandeert dat: 
a. de Leverantie geheel zal voldoen aan de in de 
overeenkomst vastgelegde voorwaarden, de opgegeven 

specificaties, tekeningen, berekeningen en aan de 
redelijke verwachtingen van Talens voor wat betreft de  
eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
Leverantie en garandeert dat de Leverantie vrij van 
gebreken is;  
b. de Leverantie geschikt is voor het doel waarvoor de 
Leverantie uit de aard der zaak of blijkens de 
overeenkomst, bestelling of order is bestemd; 
c. de Leverantie voldoet aan de in de betreffende tak van 
handel of industrie gangbare normen en standaarden; 
d. de Leverantie door de Leverancier en zijn 
personeelsleden wordt uitgevoerd met inachtneming van 
alle toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving (voor 
wat betreft onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en 
gezondheid) en dat de Leverantie voldoet aan alle 
toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving. Onder 
(inter)nationale wet-en regelgeving wordt onder meer, 
maar niet uitsluitend, alle wet en regelgeving verstaan in 
de EU-landen, de EFTA-landen, de Verenigde Staten en 
Canada. Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar 
technische, veiligheids-, kwaliteits-, milieu- of andere 
voorschriften of naar documenten die niet bij de 
overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Leverancier geacht 
deze te kennen, tenzij hij Talens onverwijld schriftelijk van 
het tegendeel in kennis stelt. Talens zal de Leverancier 
dan nader inlichten over deze voorschriften en 
documenten; 
e. voor de duur van een overeenkomst zijn personeel en 
door hem ingeschakelde derden voldoen en zullen blijven 
voldoen aan de overeengekomen kwalificaties ten aanzien 
van opleiding, deskundigheid en ervaring; 
f. de Leverancier en zijn personeelsleden de door Talens 
vastgestelde bedrijfsvoorschriften en bedrijfsreglementen 
van Talens strikt zullen naleven; 
g. de Leverantie volgens het overeengekomen tijdstip zal 
worden uitgevoerd; 
h. in aanvulling op 5a tot en met 5g bij de leverantie van 
zaken: dat de zaken onbezwaard zijn; 
i. in aanvulling op 5a tot en met 5g bij de leverantie van het 
verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en/of van 
diensten: i) dat deze wordt uitgevoerd door vakkundig 
personeel met gebruik van nieuwe materialen, ii) dat deze 
door of namens de Leverancier op vakbekwame wijze 
ononderbroken zal worden uitgevoerd, iii) dat deze, voor 
zover geen nadere omschrijving van de aan de verrichte 
(bijkomende) werkzaamheden en/of diensten te stellen 
eisen is gegeven, in ieder geval steeds van goede kwaliteit 
is en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, 
deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit voldoet. 
 
6.  Uitvoering en oplevering van het verrichten van  
(bijkomende) werkzaamheden en diensten 
a. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient 
de Leverancier zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve 
van het uitvoeren van de overeenkomst benodigde 
hulpmiddelen, welke van deugdelijke kwaliteit dienen te 
zijn en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen 
en regelgeving.  
b. De Leverancier kan slechts met toestemming van 
Talens gebruik maken van de hulpmiddelen van Talens. 
Dit gebruik is voor risico van de Leverancier en de 
Leverancier is volledig aansprakelijk voor alle eventuele 
schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 
c. De Leverancier zal Talens vrijwaren voor aanspraken 
van derden ter zake.  
 
7.  Overdracht van rechten en verplichtingen; 
uitbesteding  
a. De Leverancier zal de Leverantie of delen daarvan niet 
aan derden uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen 
die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel 
noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Talens. 
b. De Leverancier zal Talens vrijwaren voor aanspraken 
van derden ter zake. 
 



 

8.  Verpakking en verzending  
a. De Leverancier zal te leveren zaken zo economisch, 
veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken en zodanig dat de 
zending handelbaar is tijdens vervoer en lossen.  
b. De Leverancier zal er voor zorgen dat de Leverantie in 
goede staat de plaats van bestemming bereikt.  
c. De Leverancier zal de zending voorzien van een paklijst 
met daarin vermeld de inhoud van de zending.  
d. De Leverancier zal de zending voorzien van de door 
Talens voorgeschreven aanduidingen en merktekens.  
e. Een Leverantie dient te voldoen aan hetgeen staat 
vermeld in het document “General logistic conditions Royal 
Talens”, welk document door Talens is overhandigd aan 
de Leverancier. Bij strijdigheid van bepalingen in 
voornoemd document met de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, prevaleren de betreffende bepalingen 
in de Algemene Inkoopvoorwaarden. 
f. Een Leverantie die niet aan de eisen onder 8a tot en met 
8e voldoet, mag door Talens (kosteloos) worden 
geweigerd.  
g. Op aanwijzing van Talens dient alle emballage door de 
Leverancier op zijn kosten te worden afgevoerd. 
Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor 
rekening en risico van de Leverancier. 
 
9.  Overgang van eigendom en risico  
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt 
de Leverantie 'Delivered Duty Paid’ (franco), volgens de 
versie van de Incoterms die geldt op het moment van de 
bestelling of order, onverminderd hetgeen is bepaald in 
deze voorwaarden.  
b. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke 
toestemming van Talens niet toegestaan.  
c. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de 
overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de 
gehele Leverantie, inclusief de daarbij behorende 
tekeningen of andere documenten.  
d. Indien zich omstandigheden voordoen op grond 
waarvan overschrijding van een overeengekomen 
leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, 
dient de Leverancier Talens onverwijld hiervan in kennis te 
stellen.  
e. Indien de Leverancier enige overeengekomen 
leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is Talens 
bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan 
de Leverancier een boete op te leggen van 1% van de prijs 
van de Leverantie, per kalenderweek of een deel van een 
kalenderweek, tot maximaal 10%, welke op de datum van 
oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, 
innen of verrekenen van deze boete laat het recht van 
Talens op nakoming, schadevergoeding, ontbinding en/of 
op andere remedies, onverlet. 
f. De eigendom van de Leverantie gaat van de Leverancier 
over op Talens op het moment van risico-overgang 
overeenkomstig de betreffende overeengekomen 
Incoterm. In andere gevallen door middel van 
bezitsverschaffing van de Leverantie door de Leverancier 
aan Talens.  
g. Indien Talens ten behoeve van de Leverantie zaken aan 
de Leverancier ter beschikking stelt of geacht wordt te 
hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van 
Talens en is de Leverancier verplicht om deze zaken 
duidelijk gekenmerkt als eigendom van Talens onder zich 
te houden en Talens desgevraagd een 
eigendomsverklaring hiervoor ter hand te stellen.  
 
10.  Keuringen  
a. Talens heeft het recht om de Leverantie op ieder door 
haar gewenst moment te laten keuren door functionarissen 
die zij daartoe heeft aangewezen. De Leverancier dient 
hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen.  
b. Talens heeft het recht de Leverantie bij aflevering op de 
overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan 
acceptatie.  
c. Indien afkeuring plaatsvindt, stelt Talens de Leverancier 
hiervan in kennis en kan Talens naar keuze vervanging of 

herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of 
annulering van de overeenkomst. Een en ander laat het 
recht van Talens op schadevergoeding onverlet.  
d. Alle kosten die verband houden met keuringen en 
herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier, 
behalve de kosten van de door Talens aangewezen 
keuringsfunctionarissen.  
e. Indien bij de keuring door Talens goederen worden 
beschadigd, vervormd of geheel of gedeeltelijk worden 
gebruikt, wordt in geval van afkeuring geen vergoeding 
toegekend en in het geval van goedkeuring geen kosteloze 
vervanging gevorderd. 
 
11.  Geretourneerde en afgekeurde zaken 
Zaken die worden afgekeurd c.q. geretourneerd door 
Talens aan de Leverancier, en welke zaken naar het 
oordeel van Talens herleidbaar zijn naar Talens (en/of 
haar merken) c.q. customised zijn, mogen niet door de 
Leverancier aan derden worden verkocht en dienen door 
de Leverancier (op zijn kosten) te worden vernietigd. 
 
12.  Garantie 
a. Indien de Leverantie binnen de garantieperiode niet 
blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 van deze 
voorwaarden, zal de Leverancier voor zijn rekening, op 
eerste aanzegging en ter keuze van Talens, de Leverantie 
onverwijld vervangen, herstellen, of heruitvoeren, 
onverminderd de verder aan Talens volgens de wet 
toekomende rechten.  
b. Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn 
garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft Talens het 
recht om, voor rekening van de Leverancier, over te gaan 
tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met 
behulp van derden, onverminderd de verder aan Talens 
volgens de wet toekomende rechten. Talens zal de 
Leverancier van gebruikmaking van het voorgaande recht 
zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen.  
c. Indien partijen geen garantieperiode zijn 
overeengekomen, is de garantieperiode 36 maanden na 
de datum van aflevering c.q. oplevering.  
d. Voor kapitaalgoederen, waaronder – maar niet 
uitsluitend – worden verstaan productiemiddelen zoals 
machines, geldt naast voornoemde termijn een 
garantieperiode van 60 maanden na de datum van 
aflevering c.q. oplevering voor (een) gebrek(en) die bij 
normaal gebruik redelijkerwijze niet kan c.q. kunnen 
worden ontdekt binnen de garantieperiode van 36 
maanden. 
e. Voor vervangen, herstelde of heruitgevoerde delen van 
een Leverantie geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk 
aan de oorspronkelijke. 
 
13.  Ontbinding 
a. Onverminderd de aan Talens verder toekomende 
rechten, is Talens gerechtigd de overeenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel 
van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: 
i) de Leverancier in verzuim is met de nakoming van één 
of meer verplichtingen uit de overeenkomst; 
ii) de Leverancier in staat van faillissement is verklaard, 
surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf 
heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op 
een aanzienlijk deel van zijn vermogen; 
iii) de zeggenschap (direct en/of indirect), onder meer op 
(in)direct bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau, over de 
Leverancier, geheel of gedeeltelijk wijzigt; of 
iv) afkeuring van de Leverantie plaatsvindt na keuring of 
herkeuring. 
b. In geval van ontbinding ligt het risico van reeds 
geleverde zaken bij de Leverancier. De zaken staan dan 
ter beschikking van de Leverancier en dienen door hem te 
worden afgehaald.  
c. De Leverancier zal hetgeen reeds door Talens is 
betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst 
onmiddellijk restitueren. 
 



 

14.  Aansprakelijkheid  
a. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die 
Talens lijdt als gevolg van aan de Leverancier 
toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming 
van de overeenkomst of van schending van enig andere 
contractuele of niet contractuele verplichting.  
b. De Leverancier zal Talens vrijwaren tegen elke 
vordering van derden dienaangaande.  
c. De Leverancier blijft, ook als Talens schriftelijke 
toestemming heeft gegeven voor het inschakelen van 
derden, volledig aansprakelijk voor het handelen en 
nalaten van deze derden. 
d. De Leverancier zal Talens vrijwaren tegen elke 
vordering van derden dienaangaande. 
e. De Leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid 
op grond van de wet en/of overeenkomst jegens Talens 
voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle 
op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn 
bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden. 
f. De Leverancier zal op verzoek van Talens onverwijld 
(een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen 
van premiebetaling overleggen aan Talens.  
g. De Leverancier cedeert hierbij aan Talens bij voorbaat 
alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, 
voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de 
Leverancier jegens Talens aansprakelijk is. 
 
15.  Intellectuele eigendomsrechten  
a. Talens wordt rechthebbende op alle intellectuele 
eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt 
tot) octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, rechten 
op domeinnamen, handelsnaamrechten en 
(on)geregistreerde modelrechten, die op de Leverantie 
rusten.  
b. Indien en voor zover bepaalde intellectuele 
eigendomsrechten op de Leverantie al bestonden vóór de 
totstandkoming van de overeenkomst en de Leverancier 
meent dat het daarom niet redelijk is dat Talens 
overeenkomstig sub a van dit artikel 15 rechthebbende 
wordt op die specifieke intellectuele eigendomsrechten, zal 
de Leverancier dit tijdig en schriftelijk vóór het sluiten van 
de overeenkomst aan Talens laten weten. Talens en de 
Leverancier zullen vervolgens in overleg treden en nader 
overeenkomen wie rechthebbende wordt op de 
betreffende intellectuele eigendomsrechten op de 
Leverantie die al bestonden vóór de totstandkoming van 
de overeenkomst. Indien de Leverancier nalaat om Talens 
tijdig en schriftelijk vóór het sluiten van de overeenkomst 
zijn bezwaren te laten weten, geldt sub a van dit artikel 15 
onverkort en wordt Talens ook rechthebbende op die 
intellectuele eigendomsrechten op de Leverantie die al 
bestonden vóór de totstandkoming van de overeenkomst. 
c. Talens wordt rechthebbende op alle intellectuele 
eigendomsrechten die ontstaan door, en/of een gevolg zijn 
van, en/of anderszins verband houden met de uitvoering 
van de overeenkomst door de Leverancier, zijn personeel 
of derden die de Leverancier bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft betrokken.  
d. De Leverancier zal (kosteloos) op eerste verzoek van 
Talens alles doen wat nodig en/of nuttig is om te 
bewerkstelligen dat Talens volledig rechthebbende wordt 
op de genoemde intellectuele eigendomsrechten.  
e. Voor zover de genoemde intellectuele 
eigendomsrechten niet vatbaar zijn voor overdracht aan 
Talens en/of voor zover de wet overdracht niet toestaat, 
verleent de Leverancier aan Talens hierbij een kosteloos, 
wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-opzegbaar 
en sublicentieerbaar recht om deze intellectuele 
eigendomsrechten in de breedst mogelijke zin te 
gebruiken, welk recht hierbij wordt aanvaard door Talens. 
De Leverancier zal duidelijk, tijdig en schriftelijk voor het 
sluiten van de overeenkomst melden indien hij niet over de 
intellectuele eigendomsrechten beschikt, en garandeert in 
dat geval voorts dat hij van de rechthebbende de 
bevoegdheid heeft de hierboven beschreven licentie te 
verlenen. De Leverancier zal te allen tijde (kosteloos) alles 

doen om te bewerkstelligen dat Talens op de door haar 
gewenste wijze, kosteloos, onbelemmerd en in de breedst 
mogelijke zin gebruik kan maken van de genoemde 
intellectuele eigendomsrechten. De Leverancier zal alles 
nalaten wat aan zodanig gebruik door Talens in de weg 
kan staan.  
f. Talens heeft het recht om wijzigingen aan te (doen) 
brengen in de Leverantie en om deze openbaar te (doen) 
maken onder de door haar gewenste naam. De 
Leverancier, zijn personeel en derden die de Leverancier 
bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, 
hebben geen recht op naamsvermelding. Voor zover deze 
niet overdraagbaar zijn, doet de Leverancier hierbij – voor 
zover wettelijk is toegestaan – afstand van zijn 
persoonlijkheidsrechten in de zin van artikel 25 
Auteurswet. De Leverancier zal er voor zorg dragen dat 
zijn personeel en derden die hij bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft betrokken evenmin een beroep doen 
op hun eventuele persoonlijkheidsrechten. 
g. De Leverancier zal zich onthouden van het (doen) 
verrichten van registraties met betrekking tot de genoemde 
intellectuele eigendomsrechten, tenzij Talens daarvoor 
voorafgaand en expliciet schriftelijke toestemming heeft 
gegeven. 
h. Alle door Talens aan de Leverancier verstrekte stukken, 
materialen, bestanden en informatie, zoals rapporten, 
adviezen, ontwerpen, mallen, samples, schetsen, 
tekeningen, afbeeldingen, foto’s, video’s, software enz. 
blijven eigendom van Talens en mogen door de 
Leverancier uitsluitend worden gebruikt in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst.  
i. De Leverancier mag bedoelde stukken en informatie 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talens 
niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of aan 
derden bekend maken/ter beschikking stellen.  
j. De Leverancier zal bedoelde stukken en informatie na 
het uitvoeren van de overeenkomst en overigens op eerste 
verzoek van Talens (kosteloos) aan Talens retourneren. 
k. De in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
eventueel door de Leverancier tot stand gebrachte 
stukken, materialen, bestanden en informatie, zoals 
rapporten, adviezen, ontwerpen, mallen, samples, 
schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, video’s, 
software enz. worden eigendom van Talens en zullen door 
de Leverancier op eerste verzoek kosteloos aan Talens 
worden verstrekt.  
l. De Leverancier staat er voor in dat door het uitvoeren 
van de overeenkomst, door (het gebruik van) de 
Leverantie en/of door (het gebruik van) de op de 
Leverantie rustende en/of met de uitvoering van de 
overeenkomst verband houdende intellectuele 
eigendomsrechten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten 
van derden. De Leverancier vrijwaart Talens voor alle 
aanspraken van derden ter zake en zal als gevolg daarvan 
en in verband daarmee door Talens geleden schade op 
eerste verzoek aan Talens vergoeden.  
 
16.  Geheimhouding 
a. Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde 
verplichting tot openbaarmaking verbindt de Leverancier 
zich om i) de identiteit van Talens, ii) het onderwerp van de 
overeenkomst, iii) het feit dat de overeenkomst door de 
Leverancier wordt uitgevoerd en iv) alle direct of indirect 
door of vanwege Talens verschafte, met de overeenkomst 
en met Talens verband houdende informatie en alle in het 
kader van de overeenkomst verkregen gegevens en 
resultaten, niet zonder schriftelijke toestemming van 
Talens openbaar te maken of bekend te maken aan 
andere derden dan degenen die bij de uitvoering van de 
overeenkomst betrokken zijn.  
b. De Leverancier staat ervoor in dat zijn personeelsleden, 
alsmede derden van wie in het kader van de Leverantie 
door de Leverancier gebruik wordt gemaakt, zich op 
overeenkomstige wijze zullen gedragen.  
c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Talens is het de Leverancier niet toegestaan de naam van 



 

Talens in advertenties, op zijn website en middels andere 
commerciële uitingen te gebruiken.  
d. Indien de Leverancier dit artikel overtreedt, is Talens 
bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling aan de 
Leverancier een boete op te leggen van maximaal  
€ 50.000. Het opleggen, innen of verrekenen van deze 
boete laat het recht van Talens op nakoming, 
schadevergoeding, ontbinding en/of op andere remedies, 
onverlet. 
 
17. Vertalingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden en een vertaling 
daarvan, is de Nederlandse versie rechtens bindend. 
 
18.  Toepasselijk recht, geschillen  
a. Overeenkomsten tussen Talens en de Leverancier 
worden beheerst door het Nederlands recht (met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag (CISG)).  
b. Alle geschillen tussen Talens en de Leverancier zullen 
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 
(Nederlandse) rechter van de plaats waar Talens statutair 
gevestigd is. 
 
  
 


