ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ERTSOVERSLAGBEDRIJF EUROPOORT C.V.
Revisie 01.06.2019
Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als
volgt gedefinieerd:
a)
Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden
Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v.
b)
Diensten:
de door de Opdrachtnemer te verlenen diensten, zoals nader
gespecificeerd in de Overeenkomst
c)
Equipment:
alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en
onderdelen daarvan, verbruiksartikelen, gereedschappen en
dergelijke, die Opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de
Overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt
dienen te worden in de tot stand te brengen Zaken
d)
Koper:
Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v.
e)
Materialen:
zaken die worden verwerkt in de tot stand te brengen Zaken,
ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van de Diensten, met
uitzondering van de te gebruiken Equipment
f)
Opdrachtgever:
Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v.
g)
Opdrachtnemer:
de wederpartij van Opdrachtgever
h)
Overeenkomst:
de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan wel Koper en
Verkoper gemaakte afspraken betreffende de vervaardiging
en/of (ver)koop en/of levering en/of montage van de Zaken
en/of Diensten
i)
Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan wel Koper en Verkoper
j)
Personeel(sleden) van Opdrachtgever/Koper:
alle personen die in dienst zijn van Ertsoverslagbedrijf
Europoort c.v. en alle personen die in dienst zijn van B.V.
Stuwadoors-Maatschappij Kruwal en die ten behoeve van
Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v. werkzaamheden verrichten
k)
Prijzen:
de in de Overeenkomst opgenomen prijzen
l)
Terrein:
het terrein waarop Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v. feitelijk is
gevestigd
m)
Verkoper:
de wederpartij van Koper
n)
Zaken:
de stoffelijke objecten die onderwerp van de Overeenkomst
zijn.
Artikel 2 – Wijzigingen Overeenkomst en Algemene Voorwaarden
1.
Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij
schriftelijk of elektronisch tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.
Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging of
verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende
wijziging in de koopprijs schriftelijk of elektronisch tussen
Partijen te worden overeengekomen.
Artikel 3 - Prijs(herziening), betaling factuur en zekerheidstelling
1.
De prijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, alle
kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van
de Opdrachtnemer/Verkoper, waaronder de prijs voor de Zaken
en Diensten, de kosten voor het inzetten van Equipment,
verpakkings-, transport- en de afleveringskosten ter plaatse
door Opdrachtgever/Koper aangewezen, de kosten van tekenen berekenwerk, alle benodigde Materialen, apparatuur en
documenten, de kosten van inkoop, emballage, heffingen,
belastingen (met uitzondering van BTW), verzekeringen,
vergunningen, premies, materieel, toezicht, arbeid, certificering,
reproductie, communicatie en alle andere zaken al of niet van
tijdelijke aard nodig om de Overeenkomst te voltooien, alsmede
honoraria, overheadkosten en winst en de eventuele kosten
van montage en instructie, als hierna in artikel 15 bepaald.
Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen
of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van
adviezen, tekenwerk e.d. door of namens
Opdrachtnemer/Verkoper gemaakt, komen voor rekening van
Opdrachtnemer/Verkoper.
2.
De prijzen zijn exclusief BTW.
3.
De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de
omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen
leiden alsmede de wijze waarop de aanpassing alsdan
plaatsvindt.
4.
Betaling vindt plaats binnen de overeengekomen
betalingstermijn, tenzij de Opdrachtgever/Koper na
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ontvangst van de Zaken en/of Diensten – waaronder de
bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de
kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde.
Bij vooruitbetaling, het betalen van een voorschot en/of
termijnbetaling heeft Opdrachtgever/Koper het recht van
Opdrachtnemer/Verkoper te verlangen dat hij een naar zijn
oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als
Opdrachtnemer/Verkoper hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij in verzuim en heeft Opdrachtgever/Koper
het recht om de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op
Opdrachtnemer/Verkoper te verhalen.
Opdrachtgever/Koper heeft het recht het bedrag van de factuur
te verminderen met bedragen die Opdrachtnemer/Verkoper
aan Opdrachtgever/Koper verschuldigd is.
Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer
ter zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde
loonheffingen, zijnde loonbelasting, premie volksverzekeringen,
premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke
bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet en BTW,
waarvoor Opdrachtgever mede als eigen bouwer ingevolge de
belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving
hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Opdrachtnemer te
betalen door storting op diens geblokkeerde rekening.
In de gevallen, als bedoeld in lid 7 van dit artikel is
Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Opdrachtnemer
gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Het is Opdrachtnemer verboden om het eventueel in de prijs
begrepen bedrag aan verschuldigde loonheffingen als bedoeld
in lid 7 van dit artikel en BTW, waarvoor Opdrachtgever
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te
cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in
eigendom over te dragen.

Artikel 4 – Meer- en minderwerk
1.
Opdrachtnemer heeft slechts recht op vergoeding van
meerwerk, indien er een expliciete en schriftelijke
meerwerkovereenkomst tussen partijen is gesloten.
2.
Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen
maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Overeenkomst,
tenzij schriftelijk anders in de meerwerkovereenkomst is
overeengekomen.
3.
Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk
niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, verplicht
Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minderwerk
uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.
Artikel 5 - Levering
1.
Levering vindt plaats Delivered Duty Paid (DDP Incoterms
2010) en op het moment van de feitelijke afgifte van de Zaken
op een door Opdrachtgever/Koper aangewezen plaats of
plaatsen op het Terrein.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper moet een dreigende
levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk kenbaar maken
aan Opdrachtgever/Koper. Dit laat onverlet de eventuele
gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst,
deze Algemene Voorwaarden of wettelijke bepalingen.
Artikel 6 - Eigendomsovergang en risico
1.
De eigendom van de Zaken gaat over op Opdrachtgever/Koper
nadat deze aan Opdrachtgever/Koper zijn geleverd – dan wel,
indien van toepassing - gemonteerd respectievelijk
geïnstalleerd.
2.
In geval Opdrachtgever/Koper aan Opdrachtnemer/Verkoper
Materialen ter beschikking stelt dan wel door de
Opdrachtnemer/Verkoper voor en op aanwijzing en kosten van
Opdrachtgever/Koper Materialen gemaakt of aangeschaft zijn
ten behoeve van de nakoming door Opdrachtnemer/Verkoper
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, blijven deze
eigendom van Opdrachtgever/Koper.
3.
De Opdrachtnemer/Verkoper zal de in lid 2 bedoelde
Materialen uitsluitend gebruiken ten behoeve van de nakoming
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, deze afzonderlijk
bewaren en deze merken als eigendom van
Opdrachtgever/Koper. De Materialen worden ten tijde van de
hiervoor bedoelde ter beschikkingstelling geacht in goede staat
te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij
Opdrachtnemer/Verkoper binnen veertien dagen na ontvangst
van de Materialen ter zake de Materialen bij
Opdrachtgever/Koper heeft gereclameerd.
4.
Op het moment dat Materialen van Opdrachtnemer/Verkoper
zijn verwerkt in zaken van Opdrachtgever/Koper, is sprake van
een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan
Opdrachtgever/Koper toebehoort. Dit geldt onverminderd
artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
5.
De Zaken/Diensten blijven tot het moment dat de levering,
eventuele montage respectievelijk installatie en vervolgens de
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goedkeuring van de Zaken overeenkomstig artikel 11 van deze
Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden voor
rekening en risico van Opdrachtnemer/Verkoper.
Opdrachtgever/Koper heeft het recht de levering uit te stellen.
In dat geval zal de eigendom van de Zaken op de
Opdrachtgever/Koper overgaan op de datum, die daartoe
nader tussen partijen wordt overeengekomen en zal
Opdrachtnemer/Verkoper de Zaken deugdelijk verpakt,
afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen
en verzekeren en alle maatregelen treffen die nodig zijn om de
kwaliteit van de Zaken te waarborgen. Indien in dat geval de
opslagperiode langer dan twee weken duurt, zal
Opdrachtgever/Koper de kosten voor de totale opslagtermijn
tegen de werkelijk gemaakte kosten, die door
Opdrachtnemer/Verkoper moeten worden bewezen,
vergoeden. Niettemin zullen de Zaken alsdan voor risico van
Opdrachtnemer/Verkoper als houder van de Zaken blijven,
totdat de Zaken bij Opdrachtgever/Koper zijn bezorgd op de
overeengekomen plaats van levering en de zaken zijn
gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en goedgekeurd.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Opdrachtnemer en Verkoper
1.
Opdrachtnemer/Verkoper zal Opdrachtgever/Koper op de
hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en
desgevraagd kosteloos alle door Opdrachtgever/Koper aan
Opdrachtnemer/Verkoper gevraagde inlichtingen geven.
Opdrachtnemer/Verkoper is onder meer, doch niet uitsluitend,
verplicht om Opdrachtgever/Koper direct schriftelijk in te lichten
over feiten en/of omstandigheden die kunnen leiden tot
vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst
geen rekening is gehouden.
2.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het onder eigen
verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de
Zaken en/of Diensten met inachtneming van de wettelijke
voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu en het
regelen van vergunningen.
3.
Opdrachtnemer/Verkoper draagt zelf de verantwoordelijkheid
om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de
afspraken die gelden tussen hem en Opdrachtgever/Koper bij
de uitvoering van de Overeenkomst.
4.
Derden ingeschakeld door Opdrachtnemer zijn in beginsel
tijdens de werkuren op het Terrein beschikbaar, waarbij hun
afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in
overleg met Opdrachtgever.
5.
Opdrachtnemer moet beschikken over een recent (niet ouder
dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
6.
Opdrachtnemer moet op eerste verzoek van Opdrachtgever
aan deze een staat overhandigen, bevattende de naam,
voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats,
BSN-nummer van alle personeel, dat door Opdrachtnemer van
week tot week in het werk, ter uitvoering van de
Overeenkomst, is ingezet.
7.
Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de
Overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving en een
van toepassing zijnde cao. Indien Opdrachtnemer zich hier niet
aan houdt en Opdrachtgever hierdoor schade lijdt, dient
Opdrachtnemer ter zake hiervan, Opdrachtgever te vrijwaren.
8.
Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
9.
Opdrachtnemer moet op eerste verzoek van Opdrachtgever
aan Opdrachtgever de loonstaten dan wel de
manurenverantwoording van alle personeel, dat door
Opdrachtnemer in het werk is gesteld, verschaffen.
Desgevraagd verschaft Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en
aan de bevoegde instanties toegang tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt hij mee aan
controles, audits of loonvalidatie.
10.
Opdrachtnemer dient te beschikken over een goede
administratie.
11.
Opdrachtnemer staat ervoor in dat het personeel van
Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid of
diensten te verrichten en in Nederland te verblijven
(verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning).
12.
Opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door
hem in het werk ingezette personeel en alle daaruit volgende
verplichtingen strikt na te komen. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit
de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op grond van
de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving,
daaronder begrepen de verplichtingen tot betaling van de
loonheffingen, zijnde loonbelasting, premie
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen,
inkomensafhankelijk bijdrage op grond van de
Zorgverzekeringswet en BTW, daaronder mede begrepen de
invorderingsrente en kosten voor de aanslag(en) loonheffingen
en boete(s) en kosten inzake BTW.
13.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken
en vorderingen ter zake schending van de verplichtingen van
Opdrachtnemer voortvloeiende uit de belastingwetgeving en
sociale verzekeringswetgeving, daaronder mede begrepen die
ter zake van schending van de Wet ketenaansprakelijkheid, de
Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs, de Wet
Aanpak Schijnconstructies, de Wet arbeidsvoorwaarden
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gedetacheerde werknemers in de EU, de Wet arbeid
vreemdelingen, de Wet AVV, de cao en de
arbeidsovereenkomsten van het personeel van of door
Opdrachtnemer ingezet.
Opdrachtnemer zal - indien wettelijk vereist dan wel door
Opdrachtgever wordt vereist – met een G-rekening werken.
Opdrachtnemer moet aan het begin van elk kwartaal aan
Opdrachtgever een verklaring inzake zijn betalingsgedrag van
de belastingdienst verschaffen.
Opdrachtnemer is verplicht om alle contractverplichtingen in
verband met het door Opdrachtnemer ingezette personeel bij
de uitvoering van de Overeenkomst zoals opgenomen in dit
artikel onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij
overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van
de Overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht om hierbij
tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens alle
contractverplichtingen in verband met het door Opdrachtnemer
ingezette personeel bij de uitvoering van de Overeenkomst
zoals opgenomen in dit artikel onverkort opnemen in
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van
de Overeenkomst.
Opdrachtnemer/Verkoper dient afval- en emballagemateriaal
uiterlijk na de nakoming van zijn verplichtingen en
overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor eigen rekening
en risico van het Terrein af te voeren.
Opdrachtnemer/Verkoper vrijwaart Opdrachtgever voor
eventuele schade die hieruit voortvloeit.
Opdrachtnemer/Verkoper onthoudt zich van het rechtstreeks
dan wel door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven
en/of aanbiedingen aan de (potentiële) opdrachtgever van
Opdrachtgever/Koper, waaronder begrepen die voor
uitbreidingen en/of wijzingen betreffende werk of Diensten,
waarvoor door Opdrachtgever/Koper en diens opdrachtgever
onderhandelingen worden of zijn aangegaan.
Na beëindiging van diens werkzaamheden dient
Opdrachtnemer/Verkoper het werk bezemschoon op te leveren
en het Terrein schoon achter te laten.
Opdrachtnemer/Verkoper kan een verplichting uit hoofde van
de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever/Koper overdragen aan een
derde. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden
onthouden.
In geval van overdracht door Opdrachtnemer aan een derde
van (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst, is Opdrachtnemer verplicht aan Opdrachtgever
mede te delen welke zekerheden zijn gesteld voor de
verplichtingen van Opdrachtnemer voortvloeiende uit de
belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever/Koper
1.
Opdrachtgever/Koper zal op verzoek van Opdrachtnemer alle
inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn
om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
2.
Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed
opdrachtgever betaamt en Opdrachtgever/Koper zal zich
indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die
nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 9 - Garanties
1.
Opdrachtnemer/Verkoper garandeert dat de Zaken en de
eventuele installatie/montage daarvan en/of de Diensten
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen en geheel
geschikt zijn voor het door Opdrachtgever/Koper aan
Opdrachtnemer/Verkoper kenbaar gemaakte doel.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper garandeert dat de Zaken - en in
geval van aanneming van werk na oplevering - geheel
compleet en voor het overeengekomen gebruik gereed zijn. Hij
zorgt ervoor dat onder meer onderdelen, hulpmaterialen,
hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn
voor het realiseren van het door Opdrachtgever/Koper aan
Opdrachtnemer/Verkoper kenbaar gemaakte doel van de
Zaken, worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam en
toenaam in de Overeenkomst zijn genoemd.
3.
Opdrachtnemer/Verkoper garandeert dat de Zaken en/of
Diensten in alle opzichten voldoen aan alle ter zake
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere
van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
Artikel 10 - Personeel, Equipment en Materialen
1.
Het personeel dat door Opdrachtnemer bij uitvoering van de
Overeenkomst is ingeschakeld, zal voldoen aan de door
Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid
daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en
deskundigheid.
2.
Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van
onvoldoende gekwalificeerd personeel zijdens Opdrachtnemer,
is Opdrachtgever bevoegd om Opdrachtnemer te verzoeken de
verwijdering van dit personeel te gelasten. Opdrachtgever is
niet gehouden tot vergoeding van enige kosten ter zake deze
verwijdering. Opdrachtnemer zal, na overleg met
Opdrachtgever, onverwijld en voor rekening en risico van
Opdrachtnemer overgaan tot vervanging van dit personeel,
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met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Opdrachtgever zal een dergelijk verzoek niet op onredelijke
gronden doen.
De werk- en rusttijden van Opdrachtgever en de algemeen of
ter plaatse van Opdrachtgever erkende, of door de overheid
dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen,
vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor
Opdrachtnemer en diens personeel. Dit geldt ook in het geval
van staking of andere aantoonbare oorzaken bij Opdrachtgever
of bij derden, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst
(gedeeltelijk) niet kan uitvoeren. Indien Opdrachtgever deze
werk- en rusttijden etc. niet in acht neemt en Opdrachtgever
lijdt hierdoor schade, dan zal Opdrachtnemer deze schade aan
Opdrachtgever vergoeden en Opdrachtgever ter zake hiervan
vrijwaren.
Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen
voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken niet van Opdrachtgever afkomstige – Equipment en Materialen.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
deugdelijkheid van deze Equipment en Materialen en dient
deze voor eigen rekening en risico te verzekeren.
Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring
van alle door Opdrachtnemer bij uitvoering van de
Overeenkomst te gebruiken Materialen en Equipment, dat door
Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst wordt
betrokken.

Artikel 11 – Inspectie en (af)(goed)keuring van Zaken en Diensten
1.
Opdrachtgever/Koper is te allen tijde gerechtigd de Zaken
zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering
ervan te (laten doen) inspecteren, en/of keuren, zonder
schending van octrooien, licenties, geheime procedés en
knowhow van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal kosteloos
zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
2.
Op eerste verzoek van Opdrachtgever/Koper zal
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever/Koper of diens
vertegenwoordiger toegang verschaffen tot de plaats van
productie, bewerking of opslag.
3.
Indien tijdens de keuring door Opdrachtgever/Koper een defect
of een probleem aan de Zaken wordt geconstateerd, komen de
daaruit voortvloeiende kosten, inclusief de kosten van de
keuring, voor rekening van Opdrachtnemer.
4.
In geval Opdrachtgever/Koper de Zaken heeft afgekeurd, zal
Opdrachtnemer binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk van de afkeuring op de hoogte
heeft gesteld en in overleg met Opdrachtgever/Koper kosteloos
zorgdragen voor herstel of vervanging van de gebrekkige
Zaken.
5.
Inontvangstneming van de Zaken dan wel betaling van de
Zaken en/of de Diensten, houdt geen goedkeuring daarvan in.
6.
De Zaken worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het
moment van volledige operationele ingebruikname door
Opdrachtgever/Koper, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot
schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
7.
Inspectie en/of (goed)keuring door Opdrachtgever/Koper
ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of
aansprakelijkheid ter zake de Zaken, zoals deze voortvloeien
uit de Overeenkomst of de wet.
8.
Feitelijke uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer of
daarmee gepaard gaande handelingen houd(t)(en) niet in dat
Opdrachtgever/Koper de Diensten zonder meer goedkeurt.
Opdrachtgever/Koper behoudt zich het recht voor om verrichte
Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.
9.
De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel
van een schriftelijke verklaring van Opdrachtgever/Koper.
Indien Opdrachtgever/Koper de Diensten niet goedkeurt, geeft
hij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.
Artikel 12 - Gevolgen van tekortkoming
1.
Een overeengekomen leveringsdatum en leveringstijdstip is
fataal. Bij niet-tijdige levering is Opdrachtnemer/Verkoper
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft
Opdrachtgever/Koper het recht om de Overeenkomst te
ontbinden. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot Zaken
en/of Diensten, die nog niet geleverd zijn maar ook tot Zaken
en/of Diensten, die op grond van dezelfde Overeenkomst
reeds geleverd waren, indien deze Zaken en/of Diensten niet
meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het
niet (tijdig) afleveren van de resterende Zaken en/of Diensten.
2.
Onverminderd de wettelijke rechten van Opdrachtgever/Koper
is Opdrachtnemer/Verkoper bij het overschrijden van de
leveringstermijn een onmiddellijk opeisbare boete van 0,5%
van de Prijs exclusief BTW per week aan Opdrachtgever/Koper
verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop het verzuim is
ingetreden en met een maximum van 5%. Artikel 6: 92 lid 2
B.W. is niet van toepassing.
3.
De wettelijke rente over bedragen die Opdrachtgever/Koper
heeft vooruitbetaald, zullen naar keuze van
Opdrachtgever/Koper worden verrekend met de door
Opdrachtgever/Koper te betalen facturen ter zake de
leveringen waarvan Opdrachtnemer/Verkoper in verzuim
verkeert.
4.
Indien Koper na de levering van de Zaken dan wel indien
Opdrachtgever na goedkeuring conform artikel 11 van deze

5.

6.

7.

8.

Algemene Voorwaarden en met in achtneming van een
eventueel van toepassing zijnde garantietermijn constateert dat
de Zaken en/of Diensten niet (geheel) aan de Overeenkomst
voldoen, zal Opdrachtnemer/Verkoper voor zijn rekening en
risico alle gebreken onverwijld doch uiterlijk binnen veertien
dagen nadat Opdrachtgever/Koper Opdrachtnemer/Verkoper
schriftelijk van deze gebreken op de hoogte heeft gesteld, in
overleg met Opdrachtgever/Koper herstellen ofwel de
gebrekkige Zaken en/of Diensten of delen daarvan vervangen.
Alle kosten die het (indirecte) gevolg zijn van deze gebreken,
komen voor rekening van Opdrachtnemer/Verkoper.
Indien Opdrachtnemer/Verkoper in gebreke blijft aan de
verplichtingen zoals bedoeld in de Overeenkomst te voldoen,
verkeert Opdrachtnemer/Verkoper zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim, is Opdrachtgever/Koper voor
rekening en risico van Opdrachtnemer/Verkoper gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, de benodigde Zaken en/of
Diensten van een derde af te nemen en heeft
Opdrachtgever/Koper het recht voor rekening en risico van
Opdrachtnemer/Verkoper het nodige te verrichten of door
derden te doen verrichten. Indien Opdrachtnemer/Verkoper
niet binnen veertien dagen na de ontbinding de afgekeurde
geleverde Zaken bij Opdrachtgever/Koper heeft opgehaald,
heeft Opdrachtgever/Koper het recht de geleverde Zaken voor
rekening en risico van Opdrachtnemer/Verkoper aan
Opdrachtnemer/Verkoper te retourneren. Opdrachtgever/Koper
heeft het recht de gemaakte kosten met aan
Opdrachtnemer/Verkoper verschuldigde bedragen te
verrekenen.
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming heeft ieder
der Partijen de mogelijkheid de verplichtingen onder de
overeenkomst voor een redelijke termijn op te schorten.
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op een niettoerekenbare tekortkoming beroepen indien de desbetreffende
partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen
na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder
overlegging van de benodigde bewijsstukken, de wederpartij
schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
Indien Opdrachtnemer/Verkoper stelt dat een of meer van zijn
tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en
Opdrachtgever/Koper deze stelling aanvaardt, heeft
Opdrachtgever/Koper niettemin het recht de Overeenkomst te
ontbinden. In een dergelijke situatie zijn partijen niet
schadeplichtig.

Artikel 13 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten en
hulpmiddelen
1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, ontwerpen, foto's,
stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers, mallen,
matrijzen, gereedschappen en andere hulpmiddelen, door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld
dan wel door Opdrachtnemer voor en op aanwijzing en kosten
van Opdrachtgever gemaakt of aangeschaft ten behoeve van
de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst, zullen eigendom blijven resp. worden van
Opdrachtgever. Op de in dit lid bedoelde hulpmiddelen
rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
blijven eigendom van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde
hulpmiddelen in goede staat houden, voorzien van een
onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van
Opdrachtgever en tegen brand, vermissing, schade en diefstal
verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn toezicht
zijn. Opdrachtnemer zal een ieder die zich op deze
hulpmiddelen wil verhalen op het eigendomsrecht van
Opdrachtgever wijzen.
3. Opdrachtnemer is verplicht maatregelen te nemen om de
geheimhouding te verzekeren van alle door Opdrachtgever aan
hem ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle
overige in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen.
4. Alle in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen en alle
daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek van
Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter
beschikking te worden gesteld dan wel te worden
teruggegeven. Uiterlijk tien werkdagen nadat de Overeenkomst
is beëindigd, zal Opdrachtnemer alle door haar vervaardigde
kopieën van alle in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen
vernietigen of op verzoek van Opdrachtgever aan
laatstgenoemde ter hand stellen.
5. Opdrachtnemer/Verkoper staat in voor het vrije en ongestoorde
gebruik door Opdrachtgever/Koper van de geleverde Zaken
en/of Diensten. Hij vrijwaart Opdrachtgever/Koper tegen de
financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens
inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6. Indien op het ontwerp voor de geleverde Zaken enig
intellectueel of industrieel eigendomsrecht ten name van
Opdrachtnemer/Verkoper rust, wordt Opdrachtgever/Koper, die
tot reparatie van de Zaken overgaat of doet overgaan, niet
geacht hierop enige inbreuk te plegen.
7. Opdrachtnemer/Verkoper is verplicht voorafgaande aan of
tegelijkertijd met de levering van de Zaken de bij de te leveren
Zaken bijbehorende documentatie digitaal aan
Opdrachtgever/Koper ter beschikking te stellen.
Tekstdocumenten dienen in .pdf-formaat te worden
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aangeleverd. Tekeningen dienen in dxf.-formaat te worden
aangeleverd. Opdrachtgever/Koper is vrij in het gebruik van
deze documentatie, waaronder begrepen het verveelvoudigen
daarvan voor eigen gebruik.
3.
Artikel 14 - Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
1.
Opdrachtnemer/Verkoper zal het bestaan, de aard en de
inhoud van de Overeenkomst evenals de in artikel 13 lid 1 van
deze Algemene Voorwaarden genoemde hulpmiddelen, de
Materialen die eigendom zijn van Opdrachtgever/Koper,
overige bedrijfsinformatie en knowhow van
Opdrachtgever/Koper geheimhouden, niet vermenigvuldigen
en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever/Koper. Het is
Opdrachtnemer/Verkoper evenmin toegestaan de in artikel 13
lid 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde
hulpmiddelen, de Materialen die eigendom zijn van
Opdrachtgever/Koper, bedrijfsinformatie en know how over
Opdrachtgever/Koper te gebruiken voor een ander doel dan
het doel dat volgt uit de Overeenkomst en deze aan derden te
tonen dan wel ter beschikking van derden te stellen, zonder
hiervoor uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever/Koper te hebben gekregen.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper zal de in dit artikel bedoelde
verplichtingen eveneens opleggen aan zijn personeel of de
door hem in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde derden.
3.
Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtnemer/Verkoper per
iedere overtreding aan Opdrachtgever/Koper een direct
opeisbare boete van EUR 10.000,00 verschuldigd,
onverminderd het recht van Opdrachtgever/Koper op
aanspraak op schadevergoeding uit hoofde van deze
Overeenkomst en de wet.
Artikel 15 - Montage en beproeving na montage
1.
Indien blijkens de Overeenkomst Zaken door de
Opdrachtnemer/Verkoper op de door de Opdrachtgever/Koper
aangewezen plaats of plaatsen moet of moeten en worden
gemonteerd, zal de Opdrachtnemer/Verkoper ter zake deze
montage ten tijde van de levering van de Zaken zorg dragen
voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig
personeel. De Opdrachtgever/Koper zal zorgen of doen zorgen
voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijze
door de Opdrachtnemer/Verkoper daarvoor kan worden
verlangd.
2.
In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage en in
aanwezigheid van Opdrachtgever/Koper en
Opdrachtnemer/verkoper respectievelijk hun
vertegenwoordigers een beproeving plaatsvinden.
Opdrachtnemer/Verkoper verbindt zich deskundig personeel
ter beschikking te blijven stellen, totdat de beproeving tot een
voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid.
3.
Na de montage van de Zaken zal – indien nodig, zulks ter
beoordeling van de Opdrachtgever/Koper - de
Opdrachtnemer/Verkoper aan de Opdrachtgever/Koper
gedurende één week kosteloos instructiepersoneel ter
beschikking stellen om – op verzoek van Opdrachtgever/Koper
daartoe - het personeel van de Opdrachtgever/Koper te
instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie
van de gemonteerde Zaken.
4.
Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op
andere Zaken, die niet gemonteerd behoeven te worden, maar
waaromtrent wel instructie vereist is.
5.
Het in de beide vorige leden bepaalde is niet van toepassing
op Zaken, waarvan het gebruik, het onderhoud en de reparatie
aan de Opdrachtgever/Koper bekend zijn of geacht moeten
worden bekend te zijn.
Artikel 16 – Verpakking
1.
Opdrachtgever/Koper heeft te allen tijde het recht de
(transport)-verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer/Verkoper aan Opdrachtnemer/Verkoper te
retourneren.
2.
Verwerking respectievelijk vernietiging van
(transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid
van Opdrachtnemer/Verkoper en komen dan ook voor diens
rekening en risico. Indien op verzoek van
Opdrachtnemer/Verkoper verpakkingsmaterialen door
Opdrachtgever/Koper worden verwerkt of vernietigd, gebeurt
dit voor risico en rekening van Opdrachtnemer/Verkoper.
Artikel 17 - Orde, veiligheid en milieu (werkzaamheden op het) Terrein
en (/in de) gebouwen van Opdrachtgever/Koper
1.
Opdrachtnemer/Verkoper en diens personeel moeten zich,
voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang
wordt gemaakt, op de hoogte stellen van de omstandigheden
op het Terrein en in/op de gebouwen van
Opdrachtgever/Koper, waar de werkzaamheden moeten
worden verricht. Kosten van vertraging in de uitvoering van de
Overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden zoals
hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van
Opdrachtnemer/Verkoper.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper draagt er zorg voor, dat zijn
aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel en door
hem ingeschakelde derden op het Terrein en in/op de
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5.

gebouwen van Opdrachtgever/Koper, geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van de
werkzaamheden van Opdrachtgever/Koper, zijn personeel en
derden.
Indien Opdrachtnemer/Verkoper, zijn werknemers evenals
door hem ingeschakelde derden zich uit hoofde van de
Overeenkomst op het Terrein en in/op de gebouwen van
Opdrachtgever/Koper moeten begeven, zijn zij verplicht zich te
houden aan alle ter zake geldende ARBO-, milieu- en overige
bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever/Koper.
Opdrachtnemer/Verkoper draagt zelf de verantwoordelijkheid
om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de
afspraken die gelden tussen hem en Opdrachtgever/Koper bij
de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer/Verkoper dient zijn werknemers te voorzien
van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en op het
gebruik daarvan toe te zien. Alle hieruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van Opdrachtnemer/Verkoper.
Op verzoek daartoe van Opdrachtnemer/Verkoper zal
Opdrachtgever/Koper onverwijld en kosteloos een exemplaar
van de in lid 3 bedoelde voorschriften en reglementen aan
Opdrachtnemer/Verkoper ter beschikking stellen.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid
1.
Opdrachtnemer/Verkoper is jegens Opdrachtgever/Koper en/of
diens personeelsleden aansprakelijk voor alle schade die
zijdens Opdrachtgever/Koper en/of diens personeelsleden is
dan wel kan ontstaan in verband met de uitvoering door
Opdrachtnemer/Verkoper van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid
geldt ook voor zover de schade is veroorzaakt door
personeelsleden van Opdrachtnemer/Verkoper dan wel door
derden die door Opdrachtnemer/Verkoper bij de Overeenkomst
zijn betrokken.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper vrijwaart Opdrachtgever/Koper tegen
alle aanspraken van derden ter zake van schade door deze
derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de
Opdrachtnemer/Verkoper, diens personeel en/of door hem
ingeschakelde derden van de Overeenkomst en het gebruik of
toepassing van de geleverde Zaken en/of Diensten.
3.
Ten aanzien van personeel dat Opdrachtnemer ter uitvoering
van de Overeenkomst laat werken bij Opdrachtgever, is blijft
Opdrachtnemer te allen tijde de “werkgever”. Indien
Opdrachtgever door (een) derde(n) toch als “werkgever” van
dat personeel of desbetreffend personeelslid wordt gezien en
Opdrachtgever uit dien hoofde wordt aangesproken en schade
lijdt, zal Opdrachtnemer deze schade aan Opdrachtgever
vergoeden en Opdrachtgever ter zake hiervan vrijwaren.
Artikel 19 – Verzekering
1.
Opdrachtnemer/Verkoper zal vanaf het aangaan van de
Overeenkomst voor zijn kosten adequaat verzekerd zijn voor
alle schade die Opdrachtgever/Koper en/of diens personeel lijdt
of zal lijden als gevolg van het door de
Opdrachtnemer/Verkoper, diens personeel en/of de door hem
ingeschakelde derden uitvoeren van de Overeenkomst en zal
zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van
de Overeenkomst.
2.
Opdrachtnemer/Verkoper zal het verzekerd bedrag en de
polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst niet ten nadele van Opdrachtgever wijzigen.
Artikel 20 - Overmacht
1.
Een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer/Verkoper is
toe te rekenen, doch die zich voordoet nadat
Opdrachtnemer/Verkoper reeds toerekenbaar tekort is
geschoten, zal toch steeds aan Opdrachtnemer/Verkoper
worden toegerekend.
2.
In geval van overmacht, waaronder dient te worden verstaan
hetgeen volgens de Nederlandse wet, literatuur en
jurisprudentie als overmacht geldt, zullen partijen gerechtigd
zijn de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te schorten voor de duur van de overmachtsperiode.
Ingeval van Overmacht, heeft Opdrachtgever/Koper het recht
de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer/Verkoper daarbij enig
recht op schadevergoeding heeft.
3.
In ieder geval is geen sprake van overmacht indien aan de
zijde van Opdrachtnemer/Verkoper, diens personeel en/of
diens ingeschakelde derden sprake is van: personeelsgebrek,
stakingen, wanprestatie, uitval van hulpmaterialen, liquiditeitsc.q. solvabiliteitsproblemen, bedrijfsstoringen door brand,
inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
telefoonverbindingen of activiteiten van hackers, storingen in
de productie, ziekte, wegblokkades, ongeval alsmede import
en export belemmerende maatregelen.
Artikel 21 – Opzegging
1.
Opdrachtgever/Koper is te allen tijde gerechtigd de
Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst.
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Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen,
kan Opdrachtgever/Koper de Overeenkomst opzeggen met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op
de duur van de Overeenkomst.

Artikel 22 - Ontbinding
1.
Naast de reeds hiervoor in deze Algemene Voorwaarden
genoemde bevoegdheden, is Opdrachtgever/Koper zonder
ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
jegens Opdrachtnemer/Verkoper gehouden te zijn tot
schadevergoeding eveneens bevoegd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a)
Opdrachtnemer/Verkoper diens faillissement
heeft aangevraagd c.q. dit faillissement is
verleend;
b)
Opdrachtnemer/Verkoper surseance van
betaling heeft aangevraagd;
c)
Een verzoek van Opdrachtnemer/Verkoper,
natuurlijke persoon, tot het van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling door
de rechtbank wordt ingewilligd dan wel door
beslaglegging, ondercuratelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn vermogen of delen ervan verliest;
d)
de onderneming van Opdrachtnemer/Verkoper
is stilgelegd;
e)
vergunningen van Opdrachtnemer/Verkoper zijn
ingetrokken;
f)
de onderneming van Opdrachtnemer/Verkoper
is ontbonden dan wel geliquideerd;
g)
de onderneming van Opdrachtnemer/Verkoper
is overgenomen;
h)
Opdrachtnemer/Verkoper, natuurlijk persoon, is
overleden;
i)
beslag is gelegd op vorderingen van
Opdrachtnemer/Verkoper of op (een deel van)
bedrijfseigendommen of zaken van
Opdrachtnemer/Verkoper bestemd voor de
uitvoering van de Overeenkomst of
j)
door Opdrachtnemer/Verkoper of een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft
aan een persoon, die deel uitmaakt van het
bedrijf van Opdrachtgever/Koper of aan een van
zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
2.
Vorderingen die Opdrachtgever/Koper in geval van ontbinding
op Opdrachtnemer/Verkoper mocht hebben of verkrijgen,
zullen op het moment van de ontbinding terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
Artikel 23 – Privacy
1.
Iedere offerte van Opdrachtnemer/Verkoper bevat adequate
informatie met betrekking tot zijn verplichtingen op basis van
de General Data Protection Regulation (GDPR) en diens
GDPR-Compliance, (AVG/ Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
2.
Voor zover van toepassing bevat iedere offerte van
Opdrachtnemer/Verkoper een (concept)
Verwerkersovereenkomst. De beoordeling van de
Verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de beoordeling
van de offerte als geheel.
3.
Voor zover Opdrachtgever/Verkoper stelt geen Verwerker in de
zin van de General Data Protection Regulation te zijn,
motiveert hij zulks in de offerte, in welk geval een
privacyverklaring van Opdrachtgever/Verkoper dient te zijn
bijgevoegd. De beoordeling van de Privacyverklaring maakt
deel uit van de beoordeling van de offerte als geheel.
Artikel 24 – Slotbepaling
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in
overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en)
in acht worden genomen.
Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden
deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2.
Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan
de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, onverminderd het
recht van de Opdrachtgever/Koper het geschil voor te leggen
aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.
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