Algemene Inkoopvoorwaarden BTE Nederland B.V.
(1 november 2014)

1 Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan
onder:
“Opdrachtgever”
BTE Nederland B.V. en/of aan haar gelieerde
groepsmaatschappijen genoemd in de Overeenkomst
“Opdrachtnemer”
de natuurlijke- of rechtspersoon met wie
Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met betrekking
tot een Leverantie
“Overeenkomst”
de overeenkomst (met alle daartoe behorende bijlagen
en deze algemene inkoopvoorwaarden) tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot
een Leverantie door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever
“Leverantie”
de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever te verrichten levering (verhuur en
andere wijzen van ter beschikkingstelling daaronder
begrepen) van goederen de installatie en montage
daarvan en het verstrekken van alle daarbij behorende
documenten, alsmede de levering van diensten en
overige (rechts)handelingen die met een en ander
verband houden.
2 Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel
met de aanvrage van Opdrachtgever tot het
aangaan van een Overeenkomst, de door
Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en/of
prijsopgaven, op opdrachten van Opdrachtgever,
op opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en
op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te
sluiten en gesloten Overeenkomsten. Zij zijn ook
van toepassing op opvolgende en toekomstige
Overeenkomsten ook indien daarbij niet naar deze
Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verwezen.
b. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden stellen
algemene of specifieke voorwaarden of bedingen
van Opdrachtnemer terzijde, tenzij vooraf schriftelijk
en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
c. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling
in een Overeenkomst en/of deze Algemene
Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij
schriftelijk door Opdrachtgever zijn vastgelegd; zij
hebben alsdan alleen betrekking op de betreffende
Overeenkomst.
d. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen
Opdrachtgever en twee of meer Opdrachtnemers
gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit de
Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen
rust, dan zijn deze Opdrachtnemers en
(rechts)personen steeds hoofdelijk verbonden
jegens Opdrachtgever.
3 Wijze en plaats van Leverantie
a. Indien de Leverantie bestaat uit zaken geschiedt
deze franco gelost op het fabrieksterrein van
Opdrachtgever of op de door Opdrachtgever
aangegeven plaats van bestemming, naast het voor
levering gebruikte vervoermiddel, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Het laden,
transporteren en lossen van de zaken vindt
derhalve voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer plaats. Schade ontstaan bij het
laden, transporteren en/of lossen is voor rekening
van Opdrachtnemer, tenzij zij aantoont dat de
schade is ontstaan door enkel de schuld van
Opdrachtgever.
b. Met betrekking tot elke Leverantie en de op een
Leverantie betrekking hebbende documenten dient
het ordernummer en de contactpersoon van
Opdrachtgever duidelijk vermeld te worden. Indien
de Leverantie bestaat uit goederen dienen die
goederen zodanige kenmerken te bevatten dat
eenvoudig te herleiden is dat die goederen
afkomstig zijn van Opdrachtnemer.
c. Deelleveringen zijn slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
d. Een Leverantie dient te voldoen aan en in
overeenstemming te zijn met de Overeenkomst en
eventueel verstrekte monsters, alsmede alle door
Opdrachtgever aan de Leverantie gestelde eisen
zoals opgenomen in de Overeenkomst, in een
bestek, in specificaties, in tekeningen en in andere

documenten en voorschriften. Het stellen van
dergelijke eisen door Opdrachtgever laat eigen
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer met
betrekking tot de uitvoering van de Leverantie
onverlet, hetgeen ook impliceert dat
Opdrachtnemer gehouden is om vanuit zijn eigen
deskundigheid deze eisen te toetsen en in
voorkomend geval Opdrachtgever tijdig te wijzen op
door Opdrachtnemer geconstateerde onjuistheden
of onvolkomenheden.
e. Leverantie dient voorts te voldoen aan alle
vereisten die de wet en andere regelgeving
voorschrijven.
f. Bij de Leverantie behorende certificaten, attesten,
garantiebewijzen, instructieboeken en andere
documenten dienen gelijktijdig met, althans uiterlijk
binnen 14 dagen na, de levering van de goederen
in het bezit van Opdrachtgever te worden gesteld,
bij gebreke waarvan Opdrachtgever bevoegd is
haar betalingsverplichtingen op te schorten.
g. Opdrachtnemer dient de (transport-)
verpakkingsmaterialen van de Leverantie voor zijn
eigen rekening terug te nemen. Indien
Opdrachtnemer dit nalaat, is Opdrachtgever
gerechtigd de (transport-) verpakkingsmaterialen
voor rekening van Opdrachtnemer aan
Opdrachtnemer te retourneren of voor rekening van
Opdrachtnemer op andere wijze te laten afvoeren
zonder enige vergoeding aan Opdrachtnemer
verschuldigd te zijn.
4 Tijdstip van Leverantie
a. Een Leverantie dient te geschieden op de in de
Overeenkomst vermelde datum en tijdstip, dan wel
overeenkomstig het door opdrachtgever
vastgestelde schema. Opdrachtgever is evenwel
gerechtigd de overeengekomen datum c.q. het
tijdstip c.q. het leverschema c.q. de volgorde van
leveringen eenzijdig te wijzigen en daarmee in te
passen in de voortgang van het werk, zonder dat
zulks de Opdrachtnemer recht geeft op
prijswijziging of enige andere vorm van vergoeding.
b. Een leveringstermijn vangt aan op de datum van
ondertekening door Opdrachtgever van de
Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn fatale
termijnen.
c. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat de
Leverantie niet op tijd zal geschieden, zal hij
Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijke
bericht geven onder vermelding van de
omstandigheden die zulks veroorzaken en onder
vermelding van de duur van de vertraging. In geval
van overschrijding van enige leveringstermijn is
Opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaande
ingebrekestelling aan Opdrachtnemer een
onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van 1%
van de prijs van de Leverantie per week of deel van
een week, met een maximum van 25%. Het
opleggen of innen van deze boete laat alle rechten
van Opdrachtgever, waaronder het recht op
nakoming, ontbinding en schadevergoeding
onverlet.
d. Indien het Opdrachtgever blijkt dat de Leverantie
niet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen
voldoet, wordt de Leverantie geacht niet te hebben
plaatsgevonden en is Opdrachtnemer gehouden de
Leverantie bij eerste aanzegging door
Opdrachtgever terug te nemen en, indien
Opdrachtgever dat verlangt, per omgaande te
vervangen.
e. Indien om welke reden dan ook Opdrachtgever niet
in staat is de Leverantie op het overeengekomen
tijdstip in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer
de goederen voor zijn rekening adequaat opslaan
of doen opslaan en maatregelen nemen teneinde
kwaliteitsverlies en/of andere schade te vermijden.
f. Indien Opdrachtnemer niet of niet tijdig aan zijn
leverantieverplichtingen voldoet, zal hij
Opdrachtgever alle schade vergoeden die
Opdrachtgever lijdt, onverminderd alle overige
rechten die Opdrachtgever op grond van de wet en
de Overeenkomst vanwege tekortkomingen van
Opdrachtnemer toekomen.
5 Eigendomsovergang
a. Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van de
goederen nadat deze zijn geleverd of betaald, dit

afhankelijk van welke gebeurtenis eerder
plaatsvindt. Opdrachtnemer draagt het risico van
beschadiging of verlies van goederen tot het
moment van aflevering en acceptatie door
Opdrachtgever.
b. In afwijking van het voorgaande verkrijgt
Opdrachtgever in een geval als bedoeld in lid e. van
het vorige artikel de eigendom van de goederen op
het moment waarop deze voor haar worden
opgeslagen.
c. In geval van vooruitbetaling van nog niet
gereedgekomen goederen, verkrijgt Opdrachtgever,
zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling
is vereist, de eigendom van alle materialen,
grondstoffen en halffabricaten vanaf het tijdstip van
vooruitbetaling. Modellen, stempels, matrijzen,
mallen, vormen, tekeningen en dergelijke die de
Opdrachtnemer ten behoeve van de Leverantie
aanschaft of vervaardigt, worden op het moment
dat deze bij de Opdrachtnemer worden toegeleverd
of door haar zijn vervaardigd, geacht door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
te zijn gesteld. Alsdan geldt het bepaalde in artikel
10 van deze inkoopvoorwaarden.
6 Diensten
a. De uitvoering van diensten dient te geschieden op
de wijze, datum en tijd zoals in de Overeenkomst is
aangegeven.
b. Door het enkele overschrijden van een
overeengekomen termijn voor het verlenen van
diensten is Opdrachtnemer in verzuim.
c. De verlening van diensten is voltooid op het
moment dat Opdrachtgever schriftelijk heeft
bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht
dan wel de verleende diensten heeft goedgekeurd.
Opdrachtnemer kan aan deze bevestiging dan wel
goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de
bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg
niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door
Opdrachtgever uitoefenen van zijn rechten (onder
meer) uit hoofde van een tekortkoming aan de zijde
van Opdrachtnemer.
d. Opdrachtnemer is niet bevoegd de uitvoering van
diensten op te schorten in geval Opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van (één van) haar
verplichtingen.
7 Prijs en hoeveelheid
a. De door Opdrachtnemer opgegeven en door
Opdrachtgever geaccepteerde prijzen omvatten alle
kosten van de Leverantie waaronder (maar niet
beperkt tot) de kosten van emballage, transport,
lossen, verzekering, in- en uitvoerrechten en
overige heffingen en belastingen, echter exclusief
BTW.
b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de
prijzen niet aan herziening onderhevig.
c. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald
dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn
de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient
Opdrachtnemer, zonder dat zij gerechtigd is
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel
meer of minder te leveren als het werk vereist.
8 Meerwerk e.d.
Kosten ter zake van meerwerk en ter zake van
(andere) afwijkingen van de overeengekomen
Leverantie is Opdrachtgever uitsluitend verschuldigd
indien deze van te voren door Opdrachtnemer
schriftelijk aan Opdrachtgever zijn aangemeld en deze
door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.
9 Facturering, betaling en opschorting
a. De door Opdrachtnemer te verzenden facturen
dienen te voldoen aan alle daaraan krachtens wet
en regelgeving te stellen eisen, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever de bevoegdheid toekomt haar
betalingen op te schorten.
b. Betaling door Opdrachtgever zal – tenzij een
andere betalingstermijn is overeengekomen –
geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de
factuur in duplo mits de Leverantie en de factuur
correct zijn en door Opdrachtgever werden
goedgekeurd. Betaling geschiedt in de valuta zoals
is opgenomen in de Overeenkomst.
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c. Opdrachtgever heeft het recht ieder bedrag dat zij
en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit
welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan
Opdrachtnemer en/of aan haar gelieerde
groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder
bedrag dat Opdrachtnemer, uit welken hoofde dan
ook, verschuldigd is aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer doet afstand van iedere
verrekenings- en opschortingsbevoegdheid
alsmede ieder retentierecht jegens Opdrachtgever.
d. Over bedragen die Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever verschuldigd wordt, is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, zonder dat
enige ingebrekestelling zijdens Opdrachtgever
nodig is, een rente verschuldigd van 1% per maand
te rekenen vanaf de dag dat Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer om betaling heeft verzocht.
e. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele
wijze afstand van recht in, in het bijzonder niet van
rechten voortvloeiende uit een toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtnemer.
f. Opdrachtgever heeft het recht om haar
betalingsverplichtingen op te schorten indien de
Opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te
schieten in de nakoming van haar verplichtingen,
ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
g. Indien de Opdrachtgever op grond van de haar op
dat moment bekend zijnde omstandigheden in
redelijkheid haar verplichtingen meende te mogen
opschorten, zal zij jegens Opdrachtnemer op geen
enkele wijze schadeplichtig zijn, indien achteraf
blijkt dat haar geen beroep op een
opschortingsrecht toekwam.
10 Orde, veiligheid en milieu
Opdrachtnemer, diens werknemers en andere door
Opdrachtnemer in het kader van de Leverantie
ingeschakelde personen zijn gehouden alle op grond
van de wet of andere regelgeving geldende
voorschriften op het gebied van veiligheid,
gezondheid, milieu e.d. in acht te nemen en na te
leven. Tevens dienen zij alle (bedrijfs)reglementen en
voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid
en milieu e.d. van Opdrachtgever en van degene op
wiens terrein c.q. in wiens bedrijf de Leveranties
worden uitgevoerd in acht te nemen en na te leven.
11 Intellectuele en industriële eigendom
a. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een
niet-exclusief, onherroepelijk, wereldwijd en
overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van alle
mogelijke intellectuele- en industriële
eigendomsrechten ter zake van de Leverantie.
Opdrachtgever is onbeperkt bevoegd om dit
gebruiksrecht tevens te verschaffen aan (mogelijke)
afnemers of aan andere derden met wie
Opdrachtgever relaties onderhoudt.
b. Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik van,
daaronder begrepen doorverkoop, de Leverantie of
van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever
aangeschafte of vervaardigde goederen of
hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op
intellectuele en industriële eigendomsrechten of
andere rechten van derden.
c. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
aanspraken – van welke aard ook – van derden ter
zake van aan Opdrachtnemer toe te rekenen
inbreuken die de Leverantie maakt op intellectuele
en industriële eigendomsrechten of andere rechten
van derden. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever
alle schade, kosten en interest vergoeden die het
gevolg is van enige inbreuk op de in dit artikel
bedoelde rechten.
d. Opdrachtnemer mag door Opdrachtgever verstrekte
informatie en gegevens – van welke aard ook –
uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst. Deze informatie en
gegevens blijven uitsluitend eigendom van
Opdrachtgever.
e. De intellectuele en industriële eigendomsrechten
die door Opdrachtnemer in het kader van de
uitvoering van de Leverantie zijn ontwikkeld, komen
uitsluitend toe aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer
zal de daarop betrekking hebbende documenten en
gegevensdragers ter beschikking stellen van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig vrij in het
gebruik van deze documentatie en
gegevensdragers. De Opdrachtnemer draagt, voor
zover nodig, door het sluiten van de Overeenkomst
de hiervoor bedoelde rechten om niet over aan de
Opdrachtgever.
12 Hulpmiddelen
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient

b.

c.

d.

e.

f.

Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten
behoeve van de Leverantie benodigde
hulpmiddelen. Deze dienen van deugdelijke
kwaliteit te zijn en dienen te voldoen aan alle
geldende wettelijke eisen en regelgeving.
Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde als ook door Opdrachtnemer
ten behoeve van de Leverantie aangeschafte of
vervaardigde goederen of hulpmiddelen zoals
tekeningen, modellen, berekeningen en software,
e.d. blijven respectievelijk worden eigendom van
Opdrachtgever, wat de vervaardigde goederen of
hulpmiddelen betreft op het moment van
aanschaffing of vervaardiging door Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is verplicht de in lid a van dit artikel
genoemde goederen en hulpmiddelen te merken
als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en
deze in goede staat gescheiden te houden van
goederen en hulpmiddelen die aan Opdrachtnemer
of derden toebehoren [en deze voor rekening van
Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle risico’s
zolang zij door Opdrachtnemer worden gehouden].
Opdrachtnemer zal de door haar aangeschafte
en/of vervaardigde goederen en hulpmiddelen als
bedoeld in lid a op eerste verzoek van
Opdrachtgever aan Opdrachtgever ter keuring, als
bedoeld in artikel 15, voorleggen.
Opdrachtnemer zal de goederen en hulpmiddelen
als bedoeld in lid a niet (doen) aanwenden voor
enig ander doel dan de Leverantie, tenzij
Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijke
toestemming heeft verleend.
Opdrachtnemer zal de hiervoor bedoelde goederen
en hulpmiddelen geheel voor eigen risico
gebruiken. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor
eventuele nadelige gevolgen van bedoeld gebruik.
Opdrachtnemer zal de betreffende goederen en
hulpmiddelen na afronding van de Leverantie voor
eigen rekening en in goede staat aan
Opdrachtgever retourneren.

13 Uitvoering door derden
a. Opdrachtnemer is slechts met schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever gerechtigd (delen
van) de Leverantie te laten uitvoeren door derden.
Opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de uitvoering door derden van
de Leverantie. Indien Opdrachtnemer derden (delen
van) de Leverantie laat uitvoeren, is Opdrachtnemer
gehouden aan die derde dezelfde verplichtingen op
te leggen als die welke op grond van de
Overeenkomst en derhalve ook op grond van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden met betrekking tot
de Leverantie gelden voor Opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken van welke aard dan ook, die de door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden jegens
Opdrachtgever mochten laten gelden ter zake van
eventueel te lijden of geleden schade tijdens de
uitvoering van de hen door Opdrachtnemer
opgedragen werkzaamheden.
14 Personeel, werktuigen en materialen
a. Door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
werkzaamheden ingeschakelde werknemers en
andere personen zullen voldoen aan de door
Opdrachtgever gestelde (bijzondere) eisen en bij
afwezigheid van dergelijke eisen aan de algemene
eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
b. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever die
personen niet aan die eisen voldoen, is
Opdrachtgever gerechtigd om de verwijdering van
die personen te gelasten en is Opdrachtnemer
verplicht tot onmiddellijke vervanging van die
personen door personen die wel aan die eisen
voldoen.
c. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor alle bij de
uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken
materialen en werktuigen, waaronder
gereedschappen.
d. Opdrachtgever heeft het recht de in lid c van dit
artikel genoemde materialen en werktuigen te
inspecteren en te keuren zoals bedoeld in artikel
15. Bij een gehele of gedeeltelijke afkeur is
Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging
van de afgekeurde materialen en werktuigen.
e. Alle materialen en werktuigen dienen te voldoen
aan de voor dergelijke materialen en werktuigen
gebruikelijk geldende kwaliteitseisen en
voorschriften, zulks ter beoordeling van
Opdrachtgever.
15 Keuring
a. Opdrachtgever is te allen tijde – in welk stadium

b.

c.

d.

e.

van de uitvoering van de Leverantie dan ook –
gerechtigd tot keuringen van de Leverantie,
waaronder ook wordt begrepen de in het vorige
artikel genoemde materialen en werktuigen.
Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer Opdrachtgever dan wel een door
Opdrachtgever aan te wijzen persoon toegang
verschaffen tot de plaats waar de Leverantie wordt
uitgevoerd of voorbereid. Opdrachtnemer zal
kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de
keuring.
Indien een keuring om redenen die zijn toe te
rekenen aan Opdrachtnemer niet op een
afgesproken tijdstip kan plaatsvinden dan wel dient
te worden herhaald, komen de daaruit voor
Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening
van Opdrachtnemer.
Een keuring laat de verplichtingen van
Opdrachtnemer en de rechten van Opdrachtgever –
onder meer als genoemd in de artikelen 16, 17 en
18 – onverlet.
Goedkeuring ontheft Opdrachtnemer niet van enige
garantie en/of aansprakelijkheid en/of
verantwoordelijkheid en/of verplichtingen met
betrekking tot de kwaliteit en de overige
eigenschappen van werkzaamheden en/of
Leveranties zoals deze voortvloeien uit de
Overeenkomst of uit de wet.

16 Garantie
a. Opdrachtnemer garandeert dat de Leverantie
beantwoordt aan de Overeenkomst. Deze garantie
omvat ten minste dat:
(i) de zaken beschikken over de eigenschappen
die zijn toegezegd
(ii) de zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en
rechten van derden
(iii) de zaken dan wel diensten geschikt zijn voor
het doel waarvoor de opdracht/order is
geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten
(iv) de diensten op vakbekwame wijze en
ononderbroken zullen worden uitgevoerd
(v) de zaken dan wel diensten voldoen aan de bij
of krachtens wet en/of toepasselijke regels van
zelfregulering en/of door Opdrachtgever
gestelde eisen, onder andere op het gebied van
kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en
reclame, zowel in het land van aflevering als in
het land van bestemming
(vi) de zaken voorzien zijn van een aanduiding van
de producent of van degene die de zaken in de
handel brengt
(vii) de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle
gegevens en instructies die nodig zijn voor een
juist en veilig gebruik en
(viii)
de zaken voorzien en vergezeld zijn van
alle door Opdrachtgever verzochte
documentatie, ongeacht of die documentatie is
verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de
Overeenkomst.
b. Indien geleverde zaken – ongeacht de resultaten
van voorafgaande keuringen – niet blijken te
voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, zal
Opdrachtnemer de zaken voor haar rekening en ter
keuze van Opdrachtgever op eerste verzoek
herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen,
tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan
ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig
het bepaalde in deze algemene inkoopvoorwaarden
en een en ander onverminderd de andere rechten
van Opdrachtgever uit hoofde van een tekortkoming
(waaronder het recht op schadevergoeding). Alle in
verband hiermee te maken kosten (inclusief die van
reparatie en demontage) komen voor rekening van
Opdrachtnemer.
c. Indien aan de geleverde zaken enigerlei
tekortkoming blijkt te kleven die Opdrachtgever
aanleiding geeft tot het vermoeden dat eerder
geleverde zaken dezelfde of andere tekortkomingen
hebben, komen de kosten voor het onderzoeken
van deze eerdere leveranties voor rekening van
Opdrachtnemer, ook indien na vernoemd
onderzoek blijkt dat bij de onderzochte leveranties
geen sprake van een tekortkoming is.
d. In spoedeisende gevallen en in gevallen waarin na
overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in
de nakoming van haar garantieverplichtingen, heeft
Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor
rekening van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of
door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat
Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst.
e. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt
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een garantietermijn van ten minste vijf jaren nadat
de zaken zijn geleverd, dan wel de diensten zijn
uitgevoerd. Na het verstrijken van de
garantietermijn blijft de Opdrachtnemer gedurende
een periode van vijf jaren aansprakelijk voor
verborgen gebreken. Daaronder wordt verstaan een
gebrek dat bij de inspectie van zaken c.q. de
opneming van het werk door de Opdrachtgever
redelijkerwijs niet kon worden ontdekt.
f. Een garantietermijn begint na acceptatie van het
uitgevoerde herstel, de vervanging of aanvulling
waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn
opnieuw te lopen.
g. Partijen komen overeen dat tussen hen een
klachttermijn in de zin van de artikelen 6:89 en 7:23
BW van een (1) jaar zal hebben te gelden, vanaf
het moment dat Opdrachtgever daadwerkelijk
bekend raakte met het gebrek.
17 Tekortkoming; aansprakelijkheid
a. In geval van een door Opdrachtgever
geconstateerde tekortkoming van Opdrachtnemer
met betrekking tot de Leverantie – ook indien die
tekortkoming wordt geconstateerd tijdens de in
artikel 15 genoemde keuring en dus voorafgaande
aan de af- of oplevering van de Leverantie – is
Opdrachtnemer gehouden om binnen een door
Opdrachtgever te noemen termijn de tekortkoming
ongedaan te maken.
b. Indien Opdrachtnemer binnen deze termijn de
tekortkoming niet heeft ongedaan gemaakt, is
Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst
(geheel of gedeeltelijk) te ontbinden en op kosten
van Opdrachtnemer de Leverantie (geheel of
gedeeltelijk) door een derde te laten uitvoeren,
onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer
om aan Opdrachtgever alle (overige) door
Opdrachtgever geleden en te lijden schade
waaronder ook gevolgschade zoals
vertragingsschade en bedrijfsschade en schade ter
zake winstderving te vergoeden.
c. Onverminderd de overige rechten van
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in geval van
een tekortkoming van Opdrachtnemer is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuldigd van 5% van de factuurwaarde van de
gehele Overeenkomst voor elke dag dat de in
artikel 4 sub a bedoelde leverantietermijn ten
gevolge van een aan Opdrachtnemer toe te
rekenen tekortkoming wordt overschreden.
Opdrachtgever is gerechtigd om naast deze boete
ook alle werkelijk door Opdrachtgever geleden
schade vanwege deze tekortkoming te vorderen.
d. Opdrachtnemer is – ook meer in het algemeen –
jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade, waaronder gevolgschade, die verband
houdt met de niet, niet tijdige of niet behoorlijke
uitvoering door Opdrachtnemer van de
Overeenkomst of van de schending van enige
andere verplichting.
e. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken van derden die in enig verband staan
met de uitvoering door Opdrachtnemer van de
Overeenkomst, daaronder ook begrepen
aanspraken van derden op grond van
productaansprakelijkheid voortvloeiend uit
gebreken in de Leverantie.
f. Deze vrijwaring geldt in het bijzonder ook indien
Opdrachtgever tengevolge van een tekortkoming
van Opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen
jegens derden – zoals een opdrachtgever van
Opdrachtgever – kan voldoen.
g. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer het niet
tijdig eens worden over door Opdrachtnemer op
grond van zijn vrijwaringsverplichting te voeren
onderhandelingen met en/of gerechtelijke
procedures tegen deze derde, heeft Opdrachtgever
het recht voor en namens Opdrachtnemer en voor
diens rekening de onderhandelingen en/of
procedures naar eigen goeddunken te voeren en af
te ronden. Opdrachtnemer zal alsdan gebonden zijn
aan de uitkomst van door Opdrachtgever gevoerde
onderhandelingen en/of procedures.
h. Jegens Opdrachtnemer is Opdrachtgever slechts
aansprakelijk voor de schade welke is gedekt door
de verzekeraar van Opdrachtgever en bovendien
enkel in het geval bedoelde schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens
Opdrachtgever.
18 Ontbinding
a. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst,
onverminderd haar recht op schadevergoeding,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang door
middel van een schriftelijke mededeling aan
Opdrachtnemer te ontbinden:
(i) indien Opdrachtnemer in staat van faillissement
wordt verklaard of aan Opdrachtnemer
surseance van betaling wordt verleend
(ii) indien op vermogensbestanddelen van
Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of
Opdrachtnemer om andere reden de vrije
beschikking over (gedeelten van) haar
vermogensbestanddelen verliest
(iii) indien (direct of indirect) de zeggenschap in
Opdrachtnemer wijzigt
(iv) indien de onderneming van Opdrachtnemer
wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd
(v) indien Opdrachtnemer enige verplichting uit de
Overeenkomst niet nakomt
b. Opdrachtnemer is alsdan gehouden aan
Opdrachtgever alle schade te vergoeden die voor
Opdrachtgever uit de ontbinding voortvloeit,
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en
(handels)rente daaronder uitdrukkelijk begrepen.
c. Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze
gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar
worden, ongeacht of Opdrachtgever tot ontbinding
van de Overeenkomst overgaat.
d. Aan Opdrachtgever komt te allen tijde de
bevoegdheid toe om de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen in het geval blijkt dat
Opdrachtgever het litigieuze werk niet in opdracht
krijgt van haar principaal dan wel, zulks ter
beoordeling van Opdrachtgever, bedoelde
principaal de daaruit voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt of zal nakomen, dan wel in geval van
andere omstandigheden waarin Opdrachtgever stelt
dat instandhouding van de Overeenkomst niet van
haar kan worden gevergd. Opdrachtgever zal de
beëindiging van de Overeenkomst en de daaraan
ten grondslag liggende reden(en) schriftelijk aan
Opdrachtnemer kenbaar maken. Als gevolg
daarvan vervallen onmiddellijk alle op
Opdrachtgever rustende verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst. Eventueel door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde
voorschotbedragen worden door laatstgenoemde
per omgaande volledig teruggestort. Een
beëindiging van een opdracht op de voet van dit
artikellid, leidt in geen geval tot enigerlei
verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van
schade of kosten zijdens Opdrachtnemer, hoe ook
genaamd, nog tot enigerlei andere verplichting
anders dan in dit artikellid vermeld.
19 Verzekering
a. Opdrachtnemer is verplicht de financiële gevolgen
van zijn aansprakelijkheid te verzekeren zonder
verwijzing naar, exceptie voor, of afwenteling op al
dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder
aansprakelijkheidsverzekeringen van andere
partijen al dan niet bekend aan de Opdrachtgever.
Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat onverlet
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond
van de Overeenkomst of de wet.
b. Onder de in lid a bedoelde verzekerplicht valt in
ieder geval verzekering voor product- en
dienstaansprakelijkheden ook na levering. Voorts
zal Opdrachtnemer in elk geval alle goederen die hij
van Opdrachtgever heeft ontvangen verzekeren
tegen schade van welke aard dan ook, toegebracht
gedurende de periode dat deze zich onder de
hoede van Opdrachtnemer bevinden.
c. Indien Opdrachtnemer in de hoedanigheid van
leverancier en/of producent optreedt, dient zijn
aansprakelijkheidsverzekering in elk geval ook
onverkort zijn aansprakelijkheden jegens
uiteindelijke afnemers van zijn product - ook na
oplevering - te omvatten, ongeacht op welke plaats
deze afnemers zich in een keten van
doorleveringen aan Opdrachtgever of aan derden
fungeren en ongeacht jegens wie deze afnemers op
onverschillig welke grond aansprakelijk zouden zijn.
Indien Opdrachtnemer in de hoedanigheid van
leverancier en/of producent gelegenheid wordt
geboden een door zijn beroepsorganisatie
bevorderde bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,
dient hij tot tien jaren na de voltooiing van zijn
opdracht een dergelijke verzekering in stand te
houden tot tenminste de minimum hoogte die zijn
beroepsorganisatie in standaardregelen van die
organisatie heeft bevorderd.
d. Onverlet latende aansprakelijkheden van
Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of

de wet, dient Opdrachtnemer vorengenoemde
aansprakelijkheden te verzekeren tot een bedrag
genoemd in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan
ten minste een bedrag van een miljoen euro per
schadegeval geldt. De verzekering dient te worden
afgesloten bij verzekeraars onder toezicht van De
Nederlandsche Bank N.V. te Apeldoorn. Dit alles
met uitzondering van de aansprakelijkheid met
betrekking tot objecten waarvoor een wettelijke
verzekeringsplicht geldt, waarvoor verzekerd moet
zijn een som per gebeurtenis, gelijk aan het
wettelijk minimum.
e. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever op
eerste verzoek inzage te geven in de verzekeringen
alsmede de bewijsstukken van tijdige
premiebetaling.
f. Opdrachtnemer cedeert hierdoor aan
Opdrachtgever bij voorbaat alle aanspraken op
uitkering van verzekeringspenningen, voor zover
betrekking hebbend op schade waarvoor
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
aansprakelijk is.
20 Contractoverneming, cessie en verpanding
a. De Opdrachtgever is bevoegd zijn rechtsverhouding
met de Opdrachtnemer aan (een) door haar aan te
wijzen derde(n) over te dragen als bedoeld in artikel
6:159 van het Burgerlijk Wetboek. De
Opdrachtnemer verklaart reeds hierbij haar
medewerking aan bedoelde contractoverneming te
(zullen) verlenen en hierbij onherroepelijke
volmacht te verlenen aan de Opdrachtgever om de
Opdrachtnemer ter zake bedoelde
contractoverneming te vertegenwoordigen.
b. De Opdrachtnemer is niet bevoegd haar rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst
over te dragen aan derden, zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever is het Opdrachtnemer evenmin
toegestaan om haar vorderingen op Opdrachtgever
aan derden te cederen, te verpanden of anderszins
te bezwaren. De vorderingen van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever zijn zodoende goederenrechtelijk
niet overdraagbaar, en daardoor tevens niet
verpandbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW,
respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW. Slechts
na voornoemde schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever is de goederenrechtelijke werking
opgeheven.
21 Geheimhouding; non-soliciting
a. Behoudens voor zover wettelijk vereist, zal de
Opdrachtnemer geen enkele informatie die
betrekking heeft op een al dan niet vertrouwelijk of
geheim aspect van de onderneming van de
Opdrachtgever en/of de aan haar gelieerde
groepsmaatschappijen en/of hun projecten direct of
indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor
derden toegankelijk maken, dan wel, ongeacht of
deze informatie vertrouwelijk dan wel geheim is,
enige lijst van afnemers, leveranciers,
(rechts)personen, (personen)vennootschappen of
organisaties die met de Opdrachtgever zaken doen
of hebben gedaan direct of indirect gebruiken,
publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden
toegankelijk maken. Opdrachtnemer zal voormeld
verbod tevens opleggen aan haar werknemers en
opnemen in overeenkomsten die Opdrachtnemer
sluit met derden die Opdrachtnemer inschakelt in
verband met de uitvoering van de Leverantie en de
Overeenkomst.
b. Opdrachtnemer zal zich onthouden van het direct of
indirect doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen
aan opdrachtgevers van Opdrachtgever, daaronder
begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen,
betreffende een Leverantie of een werk waarover
door Opdrachtgever met een derde wordt
onderhandeld.
c. Bij overtreding van de verplichtingen als
opgenomen in de voorgaande leden van dit artikel
zal, zonder dat daarvoor een aankondiging of
ingebrekestelling noodzakelijk is, de
Opdrachtnemer ten gunste van de Opdrachtgever
dan wel enige rechtsopvolger onder algemene of
bijzondere titel van de Opdrachtgever, een direct
opeisbare boete verbeuren van € 100.000,00
(zegge: honderdduizend euro) voor iedere
overtreding en van € 25.000,00 (zegge:
vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag dat die
overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, een
en ander onverminderd het recht van de
Opdrachtgever om van de Opdrachtnemer
nakoming en/of vergoeding van de werkelijk
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geleden en nog te lijden schade te vorderen.
22 Verplichtingen Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer is gehouden alle wet- en
regelgeving alsmede CAO’s en (administratieve)
voorschriften die gelden op grond van onder meer
de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Arbeid
Vreemdelingen en in het bijzonder ook de
voorschriften zoals opgenomen in specifieke
wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet financiering
sociale verzekeringen, strikt na te leven. Voor zover
het niet naleven van bedoelde voorschriften zou
leiden tot aansprakelijkheid van Opdrachtgever
jegens derden, vrijwaart Opdrachtnemer
Opdrachtgever voor alle daaruit voortvloeiende
gevolgen.
b. Opdrachtnemer is gehouden tot het initiëren van en
verlenen van volledige medewerking aan het
scheppen en in stand houden van waarborgen voor
de inning van belastingen, premies en sociale
lasten in verband met de te verrichten
werkzaamheden.
c. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig
inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging en,
voor zover op grond van wet en regelgeving voor
Opdrachtnemer verplicht, een geldige
vestigingsvergunning. Dit inschrijvingsbewijs en
deze vestigingsvergunning dienen op eerste
verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever te worden getoond.
d. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van
Opdrachtgever aan Opdrachtgever te overhandigen
een staat waarop zijn vermeld de NAW-gegevens
van de personen die direct of indirect door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
werkzaamheden zijn ingeschakeld alsmede de
loonstaten van deze personen en een kopie van
hun identiteitsbewijs, alsmede alle overige
informatie en/of documenten die Opdrachtgever
noodzakelijk acht.
e. Opdrachtnemer ziet erop toe dat die personen zich
te allen tijde zullen kunnen legitimeren.
f. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van
Opdrachtgever aan Opdrachtgever te overhandigen
een verklaring van zijn betalingsgedrag afgegeven
door de Bedrijfsvereniging en de Belastingdienst.
g. Indien blijkt dat Opdrachtnemer en/of door hem
ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren,
zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een geldige
“Verklaring Arbeidsrelatie” overleggen en een kopie
identiteitsbewijs.
23 Facturering
a. Opdrachtnemer dient op de factuur duidelijk en
overzichtelijk te vermelden (i) het bedrag van de
factuur dat betrekking heeft op de loonsom, (ii) de
naam van de Bedrijfsvereniging waarbij
Opdrachtnemer is aangesloten alsmede zijn
aansluitingsnummer, (iii) het loonbelastingnummer
van Opdrachtnemer, (iv) een opgave of de
verleggingsregeling met betrekking tot de
omzetbelasting al dan niet van toepassing is en
indien de verleggingsregeling niet van toepassing is
het bedrag van de omzetbelasting.
b. Opdrachtgever is gerechtigd om facturen die niet
aan het bovenstaande voldoen aan Opdrachtnemer
te retourneren.
c. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van de
factuur op te schorten indien Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever niet heeft aangetoond dat hij de
personen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering
van de werkzaamheden zijn betrokken het hen
toekomende salaris heeft uitbetaald en/of niet heeft
aangetoond dat de voor deze personen
verschuldigde premies en loonbelasting zijn
afgedragen dan wel dat de Opdrachtnemer naar het
oordeel van Opdrachtgever niet voldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat door
Opdrachtnemer hieraan zal worden voldaan, dan
wel Opdrachtnemer anderszins is tekortgeschoten
in haar verplichtingen om Opdrachtgever te
voorzien van de gevraagde informatie, zulks ter
beoordeling van Opdrachtgever.
24 Betaling en verhaal
a. Opdrachtgever is gerechtigd de door
Opdrachtnemer ter zake van het werk
verschuldigde premies en loonbelasting waarvoor
Opdrachtgever ingevolge de wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is,
in te houden en namens Opdrachtnemer
rechtstreeks aan de betrokken instanties te voldoen
of deze premies en loonbelasting aan
Opdrachtnemer te voldoen door storting op diens

b.

c.

d.

e.

G-rekening. In beide gevallen is Opdrachtgever
door zodanige betaling ter zake jegens
Opdrachtnemer gekweten.
Opdrachtgever is gerechtigd het in te houden c.q. te
storten bedrag te wijzigen indien Opdrachtgever op
grond van de haar ter beschikking staande
gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen
dat Opdrachtnemer een hoger bedrag aan premies
en loonbelasting verschuldigd zal zijn dan door
Opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer van deze wijziging in kennis stellen.
Indien Opdrachtnemer en/of door hem
ingeschakelde derden niet meer aan hun
betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet
kunnen voldoen, dient de Opdrachtnemer binnen
vijf werkdagen vanaf de dag dat deze
betalingsonmacht is ontstaan, de Opdrachtgever
daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, bij
gebreke waarvan Opdrachtnemer jegens
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. De
Opdrachtgever is alsdan gerechtigd zonder dat
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, onverminderd zijn recht op
schadevergoeding.
Indien Opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor
door de Opdrachtnemer of diens onderaannemers
niet betaalde belastingen en/of premies, deze
belastingen en premies voldoet, heeft
Opdrachtgever ten belope van het gehele door haar
voldane bedrag verhaal op de Opdrachtnemer. Het
gehele door Opdrachtgever voldane bedrag kan
door Opdrachtgever worden verrekend met
vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever
heeft. De vordering van Opdrachtgever wordt
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het
tijdstip van betaling zomede met alle kosten van
juridische bijstand en rechtsmaatregelen.
Indien Opdrachtnemer of een van haar
onderaannemers heeft gehandeld in strijd met
bepalingen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen, en
Opdrachtgever ter zake door de arbeidsinspectie
aansprakelijk is gehouden en/of is beboet, heeft
Opdrachtgever ten belope van het gehele door haar
voldane bedrag verhaal op Opdrachtnemer. Het
gehele door Opdrachtgever voldane bedrag kan
door Opdrachtgever worden verrekend met
vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever
heeft. De vordering van Opdrachtgever wordt
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het
tijdstip van betaling zomede met alle kosten van
juridische bijstand en rechtsmaatregelen.

25 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
a. Op alle transacties waarvoor deze Algemene
Inkoopvoorwaarden gelden, is Nederlands recht
van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen
van internationale verdragen waaronder het Weens
Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht
bevatten.
b. Alle geschillen die in verband met de
Overeenkomst ontstaan zullen bij uitsluiting worden
berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Arnhem, onverminderd het recht
van Opdrachtgever om Opdrachtnemer te
dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag
bevoegde rechter.
c. In geval van verschillen tussen deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan
prevaleert de Nederlandse tekst

Voor meer informatie over BTE en de aan haar
gelieerde ondernemingen: www.bte.nl
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