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ONDERDEEL I.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
 Diensten: door Leverancier na te komen verbintenis niet zijnde de (op)levering van Zaken;
 Duurovereenkomst: een overeenkomst die ziet op het voortdurend casu quo herhaaldelijk leveren van
Zaken of Diensten gedurende een langere periode, welke zowel een bepaalde als onbepaalde tijd kan
betreffen, waaronder begrepen abonnementen;
 Inkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de inkoop van Zaken en Diensten;
 Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever;
 Opdrachtgever: die vennootschap uit de Opdrachtgever-groep die de Leverancier opdracht heeft
gegeven of met haar een Overeenkomst heeft gesloten voor de levering van Zaken en/of Diensten;
 Opdrachtgever-groep: de vennootschap Kloosbeheer B.V. te IJmuiden en de met haar in een groep (in
de zin van art. 2:24b BW) verbonden vennootschappen, en eventuele andere
dochtervennootschappen en deelnemingen;
 Overeenkomst: de schriftelijk of anderszins vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en
Leverancier betreffende de levering van Zaken en/of Diensten;
 Partijen: Opdrachtgever en Leverancier;
 Zaken: (op) te leveren stoffelijke objecten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten met betrekking tot de levering van Zaken en/of Diensten door Leverancier aan
Opdrachtgever-groep.
b. De bepalingen van onderdeel I van deze Inkoopvoorwaarden gelden voor alle soorten
overeenkomsten. De bepalingen van onderdeel II hebben betrekking op de inkoop van Zaken. In geval
van aanneming van werk (in de zin van art. 7:750 BW) gelden in aanvulling op onderdeel I en II de
bepalingen van subonderdeel IIa. In geval van de inkoop van Diensten, gelden in aanvulling op
onderdeel I de bepalingen van onderdeel III.
c. De (algemene) voorwaarden en bepalingen van de Leverancier worden door Opdrachtgever
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze zijn alleen van toepassing indien de bevoegde
vertegenwoordigers van Opdrachtgever zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben
verklaard. Voor zover enige bepaling uit de algemene voorwaarden van Leverancier toepasselijk zou
zijn, blijven deze Inkoopvoorwaarden, voor zover daarmee niet strijdig, voor het overige van kracht.
d. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen, mits schriftelijk
aangegaan, boven deze Inkoopvoorwaarden.
e. Tussen Opdrachtgever en Leverancier overeengekomen wijzigingen van, aanvullingen op of
afwijkingen van enige bepaling van deze Inkoopvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
zijn vastgelegd en door beide Partijen rechtsgeldig zijn ondertekend en deze hebben slechts
betrekking op de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 3. Totstandkoming en strekking van een Overeenkomst
a. Elk aanbod van Leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend en kan door Opdrachtgever binnen 30
kalenderdagen worden aanvaard. Bevat het aanbod echter een langere termijn dan geldt die termijn.
b. Indien een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever volgt op een aanbod van Leverancier, dan komt
de overeenkomst tot stand op het tijdstip van verzending van de opdracht door Opdrachtgever.
c. Indien een schriftelijke opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaand
aanbod van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 7 kalenderdagen
na verzending van de opdracht een opdrachtbevestiging van Leverancier door Opdrachtgever wordt
ontvangen, hetzij binnen die termijn door Leverancier een aanvang tot uitvoering van de Overeenkomst
wordt gemaakt. Wijkt een opdrachtbevestiging van Leverancier op enig onderdeel af van de opdracht
van Opdrachtgever, dan komt er geen Overeenkomst tot stand.
d. In geval van een raamovereenkomst komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de
opdracht van Opdrachtgever voor (deel)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door
Opdrachtgever is verzonden.
e. De Overeenkomst strekt niet tot het verlenen van enige vorm van exclusiviteit of gegarandeerde
afname aan de Leverancier, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.
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Artikel 4. Prijs en prijsherziening
a. De in de Overeenkomst opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met
de levering van de Zaken en/of Diensten, zonder enig voorbehoud.
b. De prijzen zijn vast, tenzij in de Overeenkomst zelf expliciet de omstandigheden zijn vermeld die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
Eventuele prijsindexering is te allen tijde gemaximeerd tot de Consumentenprijsindex (CPI) zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 5. Facturatie en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen, kan tot facturatie pas worden overgegaan na levering van de Zaken /
Diensten.
b. Facturatie dient naar keuze van Opdrachtgever op papier (per post) of elektronisch (bestand
verzonden per email) te geschieden. De Leverancier is niet gerechtigd een aanvullende vergoeding te
berekenen wegens de wijze van facturatie.
c. De factuur dient het door Opdrachtgever vermelde referentie- of inkoopordernummer te vermelden en
dient te voldoen aan de wettelijke vereisten.
d. Betaling door Opdrachtgever zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur.
Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming aan de Zaken /
Diensten constateert.
e. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Leverancier
is verschuldigd aan Opdrachtgever.
f. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en kan nimmer worden
opgevat als erkenning van de deugdelijkheid van de geleverde Zaken en/of Diensten.
g. Betaling bevrijdt Opdrachtgever van elke verplichting voortvloeiend uit de desbetreffende
Overeenkomst en kan door Leverancier niet worden aangemerkt als betaling van enige andere door de
Leverancier gepretendeerde vordering op Opdrachtgever.
Artikel 6. Tijdstip van levering
a. Het overeengekomen tijdstip van levering is voor Opdrachtgever van wezenlijke betekenis. Bij niet
tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
b. Leverancier dient (dreigende) levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan
Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de
Overeenkomst of wettelijke bepalingen.
c. Onverminderd het recht op schadevergoeding en overige rechten ingevolge de wet, de Overeenkomst
of deze Inkoopvoorwaarden, is Opdrachtgever ingeval van niet tijdige levering gerechtigd tot een
korting op de overeengekomen prijs van 0,5% per dag, gerekend vanaf het tijdstip van het verzuim,
met een maximum van 20%. Een deel van een dag wordt als één dag gerekend.
d. Leverancier is gehouden de bijbehorende documentatie - waaronder begrepen maar niet beperkt tot
gebruiksaanwijzingen, handleidingen, instructies, onderhoudsboeken, garantiebewijzen et cetera voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering in origineel ter beschikking te stellen aan
Opdrachtgever. Niet voldoening aan deze verplichting houdt in dat geen conforme levering heeft
plaatsgevonden. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van de documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
Artikel 7. Garanties
De Leverancier garandeert al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te vervullen:
(i) in strikte overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst, met inbegrip van alle
wijzigingen, werkorders en andere daaraan verwante documenten, alsmede met deze
Inkoopvoorwaarden;
(ii) op een professionele en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met algemeen aanvaarde
professionele standaarden, procedures en praktijken in de betreffende branche.
(iii) in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd bij of krachtens de wet en/of de van
toepassing zijnde zelfregulerende bepalingen, onder meer met betrekking tot kwaliteit, gezondheid,
veiligheid en milieu.
Artikel 8. Tekortkoming
a. Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
b. Indien zich een tekortkoming voortdoet ten aanzien van een deel van de geleverde Zaken casu quo
Diensten, is Opdrachtgever gerechtigd om naar eigen goeddunken alle reeds geleverde of nog te
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leveren Zaken of Diensten te weigeren, zonder hiertoe enige betaling verschuldigd te zijn.
Opdrachtgever zal geweigerde Zaken opslaan of doen opslaan voor rekening van de Leverancier.
c. Leverancier dient bij een toerekenbare tekortkoming eventuele vooruitbetaling(en) die Opdrachtgever
heeft verricht, terug te betalen aan Opdrachtgever. Deze vordering is direct opeisbaar.
d. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) worden de verplichtingen van de niet
nakomende partij opgeschort voor de duur dat de overmachtssituatie zich voordoet. Opdrachtgever is
desalniettemin gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien de
overmachtssituatie langer dan 14 kalenderdagen voortduurt of indien Opdrachtgever, naar haar
uitsluitende oordeel, belang heeft bij spoedige levering van de betreffende Zaken en/of Diensten en
deze elders kan inkopen.
f. Leverancier kan zich jegens Opdrachtgever alleen op overmacht beroepen indien Leverancier
onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het intreden van de overmachtssituatie, onder
overlegging van de nodige bewijsstukken, Opdrachtgever schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis
stelt.
Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a. Tekeningen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, afbeeldingen, merken, gereedschappen
en al het overige dat onderwerp kan zijn van enig recht van intellectuele of industriële eigendom of
daarmede op één lijn kan worden gesteld (hierna samen te noemen “documentatie en materialen”), die
door Opdrachtgever worden verstrekt, of die ingevolge de Overeenkomst door of vanwege de
Leverancier voor Opdrachtgever worden gemaakt, alsmede alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten met betrekking daartoe, komen uitsluitend toe aan Opdrachtgever die ook als
maker en/of ontwerper wordt aangemerkt, één en ander ongeacht of Opdrachtgever daarvoor een
afzonderlijke of samengestelde vergoeding betaald. De Leverancier verbindt zich al datgene te doen
dat dienstig is om Opdrachtgever de exclusieve rechten als hier bedoeld te verschaffen.
b. De Leverancier is verplicht de door Opdrachtgever verstrekte documentatie en materialen op eerste
verzoek terug te geven, maar in ieder geval na beëindiging van de Overeenkomst. Het risico voor
bedoelde documentatie en materialen berust tot aan de teruggave daarvan bij de Leverancier. De
Leverancier zal de documentatie en materialen vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst
op hun juistheid en onderlinge samenhang controleren en afwijkingen en onvolkomenheden aan
Opdrachtgever rapporteren.
c. De Leverancier dient de door Opdrachtgever verstrekte documentatie en materialen duidelijk als
eigendom van Opdrachtgever te waarmerken en derden op het eigendomsrecht van Opdrachtgever te
wijzen. De Leverancier dient Opdrachtgever terstond op de hoogte te stellen indien de documentatie
en/of materialen in beslag genomen worden of anderszins niet meer ter vrije beschikking van de
Leverancier staan.
d. De Leverancier zal de door Opdrachtgever verstrekte documentatie en materialen niet gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld en zal deze, geheel noch gedeeltelijk,
op welke wijze dan ook, reproduceren, aan derden ter hand stellen of aan derden ter inzage geven.
e. De Leverancier staat er jegens Opdrachtgever voor in dat het gebruik (inclusief verkoop of levering)
van het aan Opdrachtgever geleverde, geen inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht
van intellectuele of industriële eigendom en zal Opdrachtgever op eerste verzoek te dier zake vrijwaren
tegen aanspraken van derden en de schade en kosten van Opdrachtgever in verband met die
aanspraken in zijn geheel voor haar rekening nemen. Eventuele goedkeuring door Opdrachtgever van
door of vanwege de Leverancier verstrekte documentatie en materialen en overige mededelingen of
informatie, laat onverlet en doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van
dit artikel en deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. Leverancier is aansprakelijk voor de schade die is of kan ontstaan in verband met de niet nakoming
van haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
b. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig
verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken terzake van schade of letsel van personeel of
andere personen door Leverancier ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij
Leverancier aantoont dat zodanige aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde
van Opdrachtgever of diens leidinggevend personeel.
c. Opdrachtgever heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking
van zijn aansprakelijkheid. Leverancier zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift van de
daartoe strekkende polis overleggen.
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d. Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, na
hiertoe door Leverancier te zijn gesommeerd waarbij een termijn van tenminste 10 werkdagen is
gegeven, terwijl Leverancier harerzijds aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente. De rente gaat in op de dag waartegen Opdrachtgever
is gesommeerd uiterlijk tot betaling over te gaan tot de dag van algehele vergoeding. Opdrachtgever is
niet verder aansprakelijk dan betaling van de wettelijke rente.
e. Indien Opdrachtgever andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst toerekenbaar niet
nakomt, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijke schade die Leverancier als direct
gevolg van de niet-nakoming heeft geleden, dat wil zeggen dat geen forfaitaire schadevergoeding van
toepassing is, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs.
f. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot: bedrijfsschade, punitieve schade, boetes, stilliggen van productie, gederfde inkomsten
en winst, reputatieschade.
Artikel 11. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
a. De Leverancier is verplicht alle van Opdrachtgever afkomstige informatie, inclusief al hetgeen haar in
het kader van een verzoek tot een aanbod, een order en/of de uitvoering van een Overeenkomst
omtrent Opdrachtgever bekend wordt, strikt geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken
dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. De bepalingen van dit artikel zijn in het bijzonder - maar
niet uitsluitend - van toepassing op knowhow, werkwijzen, prijzen, klanten, vertrouwelijke zakelijke en
technische informatie, documentatie en andere informatie en materialen die door Opdrachtgever aan
de Leverancier worden verstrekt.
b. Leverancier zal de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen teneinde te voorkomen dat
onbevoegden zich toegang verschaffen tot de informatie, zoals door inbraak of hacking. Opdrachtgever
is gerechtigd hieromtrent specifieke instructies te geven.
c. Na de uitvoering danwel beëindiging van de Overeenkomst is Leverancier op eerste verzoek van
Opdrachtgever gehouden de informatie terug te geven danwel te vernietigen, behoudens hetgeen zij
krachtens wettelijke bepalingen verplicht is te bewaren.
d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever dient de Leverancier zich te
onthouden van iedere publiciteit in welke vorm dan ook omtrent de Overeenkomst en/of samenwerking
tussen de Partijen, waaronder begrepen het bestaan, de inhoud of welk feit omtrent de Overeenkomst
dan ook.
e. Leverancier staat ervoor in dat haar directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers
zich zullen houden aan dit artikel. Overtreding door zodanige personen geldt als overtreding door
Leverancier.
f. Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtgever gerechtigd een direct opeisbare boete aan Leverancier
op te leggen van 25% van de overeengekomen prijs, zulks met een minimum van € 1.000,00, voor
iedere overtreding, onverminderd het recht op schadevergoeding.
g. Bevat de informatie "Persoonsgegevens", zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon, dan zal Leverancier deze strikt in overeenstemming met de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (‘AVG’)
behandelen. Voor zover niet strijdig met de AVG, blijven de leden a-f van kracht. Leverancier zal alle
passende maatregelen nemen ter bescherming van de Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 5
van de AVG. Leverancier zal alle ontvangen Persoonsgegevens vernietigen zodra dit op grond van het
doel waarvoor deze zijn verstrekt mogelijk is. Indien Leverancier aangemerkt kan worden als verwerker
of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke (gezamenlijk met Opdrachtgever) in de zin van de AVG,
dan zal Leverancier met Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst danwel overeenkomst inzake
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid aangaan.
Artikel 12. Ontbinding
a. Onverminderd de elders in deze Inkoopvoorwaarden gestelde gronden, heeft Opdrachtgever het recht
de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang te ontbinden, in de volgende gevallen:
- indien Leverancier één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband
houdend met de Overeenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, of vaststaat dat nakoming
zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
- indien ten aanzien van Leverancier het faillissement wordt uitgesproken, surseance van betaling
wordt verleend of de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegepast, alsmede in geval van
stillegging, intrekking van benodigde vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen
of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst;
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-

liquidatie, fusie, juridische splitsing en daarmee vergelijkbare wijzigingen in de onderneming van
Leverancier.
- indien zich ingrijpende materiële wijzigingen voordoen in directe of indirecte eigendoms- of
zeggenschapsverhoudingen in de onderneming van de Leverancier.
b. Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden, indien door Leverancier of een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van
Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
c. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan
Leverancier.
Artikel 13. Opzegging Duurovereenkomst
a. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst betreft, dan is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd
de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder enige
vergoeding aan Leverancier verschuldigd te zijn.
b. Het voorgaande is niet van toepassing indien krachtens de Overeenkomst een kortere opzegtermijn
van toepassing is.
c. Opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan
Leverancier
Artikel 14. Gezondheid, veiligheid, milieu
Leverancier en haar werknemers evenals door haar ingeschakelde derden zijn gehouden de wettelijke
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en
reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever dienen te worden
opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag voor Leverancier gratis
ter beschikking.
Artikel 15. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
a. Opdrachtgever verwacht van Leverancier dat deze bijdraagt aan de ambitie van Opdrachtgever om
duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, dat zij de verplichtingen naleeft die
voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving en dat zij deze aspecten structureel in
haar bedrijfsactiviteiten heeft verankerd.
b. Leverancier zal te dier zake ten minste voldoen aan de volgend eisen:
- bij de vervaardiging van de te leveren Zaken en/of bij de verrichting van de Diensten dient te
worden gekozen voor oplossingen die het milieu zoveel mogelijk sparen door aanwending van
milieuvriendelijke materialen en producten waarvan de grondstoffen zoveel mogelijk herbruikbaar
zijn, en waarbij zo min mogelijk energie wordt verbruikt.
- Leverancier zal zich houden aan de toepasselijke arbeidsrechtelijke bepalingen, voornamelijk die
inzake arbeidsomstandigheden, verbod tot discriminatie, medezeggenschap, minimumloon en
werkduur.
- het gebruik van verpakkingsmateriaal wordt zo veel mogelijk geminimaliseerd. Daar waar nog
steeds verpakkingsmateriaal nodig is, bestaat dit materiaal zoveel mogelijk uit herbruikbare stoffen.
Artikel 16. Uitbesteding en overdracht aan derden
a. Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden of over te
dragen aan een derde.
b. Indien Opdrachtgever toestemming geeft voor uitbesteding, dan blijft Leverancier volledig aansprakelijk
voor de nakoming van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever toestemming geeft voor overdracht,
dan is Leverancier met de persoon aan wie overgedragen wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de Overeenkomst.
c. Opdrachtgever is gerechtigd haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een
andere vennootschap behorende tot Opdrachtgever-groep. Zij zal Leverancier hieromtrent schriftelijk
informeren.
Artikel 17. Jurisdictie en verjaring.
a. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht.
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b. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden berecht door de
rechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd het recht van ieder der Partijen tot het instellen van
beroep en cassatie.
c. Rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Leverancier verjaren niet eerder dan de wettelijke
verjaringstermijn, ongeacht of zulke termijn van regelend of dwingend recht is. In afwijking van artikel
7:23 lid 2 BW geldt in het aldaar genoemde geval evenwel een verjaringstermijn van 5 jaren. In geval
van aanneming van werk geldt in afwijking van artikel 7:761 lid 1 BW eveneens een verjaringstermijn
van 5 jaren.
Artikel 18. Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Weens Koopverdrag, worden
uitgesloten behoudens dwingendrechtelijke regelgeving.
ONDERDEEL II.

LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 19. Plaats en tijd van levering
a. Levering van Zaken vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip
volgens de Incoterm (2010) DDP (Delivered Duty Paid).
b. Opdrachtgever heeft het recht de levering voor een redelijke termijn uit te stellen. Leverancier zal in dit
geval de Zaken – voorzover het niet gaat om soortzaken - deugdelijk verpakt, afgescheiden en
herkenbaar opslaan, conserveren en beveiligen.
Artikel 20. Garanties
a. Leverancier garandeert dat de Zaken, alsmede de eventuele installatie/montage daarvan,
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
b. Leverancier garandeert, dat de Zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Zij zorgt ervoor dat
onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door
Opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
c. Leverancier garandeert het volledige en onbezwaarde eigendom van de Zaken te verschaffen.
d. Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen
Leverancier conform de leden a t/m c van dit artikel heeft gegarandeerd, is Leverancier van
rechtswege in verzuim.
Artikel 21. Risico- en eigendomsovergang
a. De eigendom van de Zaken gaat over op Opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en zo nodig
gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.
b. In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de levering van de
Zaken, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van
zaken welke toebehoren aan zichzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van
Opdrachtgever.
c. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Opdrachtgever zijn
verwerkt in Zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan
Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd sub d van dit artikel.
d. Het risico van de Zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de levering en vervolgens de
goedkeuring van de Zaken overeenkomstig artikel 22 van deze Inkoopvoorwaarden hebben
plaatsgevonden.
Artikel 22. Keuring
a. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag
als na levering te (doen) keuren.
b. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn
medewerking verschaffen aan de keuring.
c. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor
Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
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d. Ingeval van afkeuring van de geleverde Zaken, zal Leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor
herstel of vervanging. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel
gestelde termijn, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde Zaken van een derde af te nemen, dan
wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico
van Leverancier.
e. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen de afgekeurde geleverde Zaken terughaalt, heeft
Opdrachtgever het recht de Zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.
Artikel 23. Instructies gebruik Zaken
a. Leverancier zal Opdrachtgever adequate instructies en aanwijzingen geven omtrent de wijze van
gebruik en/of behandeling van de Zaken, in het bijzonder in verband met de veiligheid.
b. Op verzoek van Opdrachtgever zullen zodanige instructies en aanwijzingen door Leverancier worden
gegeven ter plaatse van het bedrijf van Opdrachtgever. Tenzij in de Overeenkomst anders
aangegeven, zijn de kosten hiervan begrepen in de overeengekomen prijs.
Artikel 24. Verpakking
a. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van
Leverancier aan deze te retourneren.
b. Verwerking
respectievelijk
vernietiging
van
(transport)verpakkingsmaterialen
is
een
verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen
worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier.
Artikel 25. Beveiliging
a. De Leverancier garandeert dat zij adequate beveiligingsmaatregelen zal treffen teneinde te waarborgen
dat onbevoegden geen toegang hebben tot de te leveren Zaken, zowel tijdens de productie, de opslag,
de voorbereiding, de belading en het transport van de Zaken naar de plaats van levering. De
beveiligingsmaatregelen hebben zowel betrekking op de fysieke toegang tot bedrijfsruimten en
vervoermiddelen, als maatregelen tot voorkoming van interne criminaliteit (screening van personeel en
hulppersonen zoals vervoerders).
b. Leverancier zal voorts adequate beveiligingsmaatregelen treffen teneinde te waarborgen dat
onbevoegden geen toegang hebben (zowel fysiek als digitaal) tot informatie met betrekking de
uitvoering van de Overeenkomst.
c. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier een “Veiligheidsverklaring voor Authorized Economic
Operators” afgeven conform het model vastgesteld door de Europese Commissie (zie document
TAXUD/B2/047/2011).
Subonderdeel IIa
Aanvullende voorwaarden inzake aanneming van werk
Ingeval van aanneming van werk in de zin van 7:750 BW zijn in aanvulling op het bepaalde in onderdelen
I en II de bepalingen in dit subonderdeel IIa van toepassing.
Artikel 26. Aanvullende definities
In deze aanvullende Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
• materialen: zaken zoals vermeld in artikel 21 sub b., die worden verwerkt in de tot stand te brengen
stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te
gebruiken equipment;
• equipment: alle voertuigen, machines, uitrustingsstukken, werktuigen, steigerwerk en onderdelen
daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van de
Overeenkomst, doch uitgezonderd de Zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen
stoffelijke objecten.
Artikel 27. Uitvoering
a. Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door
Opdrachtgever eventueel gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene
eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. Leverancier staat ervoor in dat het personeel
gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten.
b. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is
Opdrachtgever bevoegd om vervanging van dit personeel te verlangen en is Leverancier verplicht tot
onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
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c. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij uitvoering
van de Overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door
Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.
d. Het in bedrijf nemen van het werk door Opdrachtgever kan niet worden aangemerkt als de
aanvaarding daarvan.
e. De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd het werk of
onderdelen daarvan door anderen te doen uitvoeren. Zodanige toestemming geldt slechts voor de
desbetreffende Overeenkomst en is onverminderd de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de
deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 28. Werkzaamheden op terreinen en in gebouwen van Opdrachtgever
a. Indien ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden moeten worden verricht op het terrein of in
de gebouwen van Opdrachtgever, dient Leverancier zich voordat met de uitvoering een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden ter plaatse, alsmede van de inhoud van de
op het terrein en in de gebouwen geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake
veiligheid, gezondheid en milieu. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen wordt
Leverancier op zijn verzoek door Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
b. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het
terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde
voortgang van de werkzaamheden van Opdrachtgever.
c. Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals
hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van Leverancier.
d. Gemachtigden van Leverancier zijn tijdens de werkuren op het terrein beschikbaar, waarbij hun
afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Opdrachtgever.
e. Toegang tot de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van
Leverancier. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, tenzij Leverancier bewijst dat
de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever zelf danwel haar
leidinggevend personeel.
Artikel 29. Betaling
a. Opdrachtgever zal, tenzij anders overeengekomen, betalen zodra het werk door Leverancier naar
genoegen van Opdrachtgever is opgeleverd.
b. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden
verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor
Opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan
Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening (G-rekening) in de zin van de Wet
Ketenaansprakelijkheid. Indien Leverancier geen G-rekening heeft, is Opdrachtgever gerechtigd de
opening daarvan te verlangen en zolang de betaling op te schorten.
c. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid
bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies
volksverzekering op de aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de
belastingdienst te voldoen.
d. In de gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is Opdrachtgever door betaling hiervan
jegens Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Artikel 30. Verplichtingen van de Leverancier
a. Leverancier zal de Overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren.
b. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed
resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake
onder andere veiligheid en milieu.
c. Leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze een staat te overhandigen,
bevattende de naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, BSN-nummer en
arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door Leverancier van week tot week in het werk is gesteld.
d. Leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel de
manurenverantwoording van alle personeel, dat door Leverancier in het werk is gesteld, ter inzage te
verstrekken, volgens een door Opdrachtgever opgesteld model.
e. Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.
ONDERDEEL III. LEVERING VAN DIENSTEN
De bepalingen van dit onderdeel gelden in aanvulling op onderdeel I
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Artikel 31. Uitvoering
a. De Leverancier dient de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit te voeren of bij
gebreke daaraan binnen een redelijke termijn. Overschrijding van deze termijn doet de Leverancier
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De Leverancier dient Opdrachtgever tijdig voorbericht te
geven van de voortgang en van een eventuele dreiging van overschrijding van de termijn. Een
dergelijk voorbericht ontslaat de Leverancier niet van haar aansprakelijkheid in geval van
daadwerkelijke overschrijding van de termijn.
b. Leverancier is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij
verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de
opdracht.
c. Wanneer naar het oordeel van de Leverancier de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid, deelt
zij dat schriftelijk aan Opdrachtgever mede. Binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling
zal Opdrachtgever aan de Leverancier mededelen of zij het gepresteerde al dan niet aanvaardt. Indien
de Overeenkomst een Duurovereenkomst betreft dan zal Opdrachtgever in afwijking hiervan
gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden periodiek te evalueren.
d. Met de aanvaarding van het gepresteerde vervallen de rechten van Opdrachtgever terzake van
tekortkomingen niet, ongeacht of zij deze gedurende de aanvaardingstermijn heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken en niet aan de Leverancier heeft gemeld.
e. Indien en voor zover de werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, zal zulks
geschieden binnen de aldaar geldende openingstijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal de Leverancier verplicht zijn om buiten deze openingstijden
de werkzaamheden te verrichten. Reistijd en wachttijd gelden niet als gewerkte tijd en kunnen aan
Opdrachtgever slechts in rekening worden gebracht indien daaromtrent tussen haar en de Leverancier
een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak bestaat.
f. De Leverancier dient op haar kosten tijdig zorg te dragen voor de, voor de uitvoering van de
werkzaamheden en/of tewerkstelling van werknemers, benodigde vergunningen, ontheffingen,
keuringen en beschikkingen.
Artikel 32. Personeel
a. Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door
Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid. Leverancier staat ervoor in dat het personeel gerechtigd is om in
Nederland arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten.
b. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is
Opdrachtgever bevoegd om vervanging van dit personeel te verlangen en is Leverancier verplicht tot
onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
c. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij uitvoering
van de Diensten te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door
Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.
d. Toegang tot de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever geschied voor rekening en risico van
Leverancier. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, tenzij Leverancier bewijst dat
de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever zelf danwel haar
leidinggevend personeel.
e. De Leverancier dient op haar kosten tijdig zorg te dragen voor de, voor de uitvoering van de
werkzaamheden en/of tewerkstelling van werknemers, benodigde vergunningen, ontheffingen,
keuringen en beschikkingen.
f. Indien Leverancier een zelfstandige zonder personeel is, zijn de verplichtingen ten aanzien van het
personeel van overeenkomstige toepassing op Leverancier.
Artikel 33. Inlenersaansprakelijkheid
a. In geval Leverancier een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) is, geldt dat voor aanvang van de
werkzaamheden vastgesteld dient te kunnen worden of de Leverancier aan alle criteria voor
zelfstandigheid heeft voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever kan verzoeken om een modelovereenkomst
zoals gepubliceerd door de Belastingdienst te sluiten danwel de bepalingen van zodanige
overeenkomst over te nemen in de Overeenkomst. Leverancier is verplicht hieraan mee te werken.
Indien en voor zover enige bepaling van de Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden strijdig is met
het bepaalde in de modelovereenkomst, prevaleert de modelovereenkomst.
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b. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever van alle aanspraken van de Belastingdienst en het UWV die
verband houden met de door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Diensten. Indien
Opdrachtgever door de Belastingdienst of door of namens het UWV ter zake wordt aangesproken, is
Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling, schriftelijk buiten
rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever,
waaronder het recht op schadevergoeding.
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