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Artikel 1 – Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die 
voortvloeien uit opdrachten van opdrachtgever tot levering van roerende of 
onroerende zaken, aanneming van werk en tot het verrichten van diensten. 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de 
opdrachtnemer geacht deze algemene inkoopvoorwaarden te hebben aanvaard. 
Eventuele leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer moeten geacht worden 
steeds uitdrukkelijk door de opdrachtgever van de hand te zijn gewezen. 
 
Artikel 2 – Prijzen/leveringsomvang 
Alle prijzen zijn vast, zodat een wijziging in de kostprijsfactoren van 
opdrachtnemer niet tot wijziging van de overeengekomen prijs zal kunnen 
leiden. De prijzen gelden franco plaats van levering, exclusief BTW. en 
inclusief deugdelijke verpakking. Meer- en minderleveringen zijn niet 
toegestaan. 
 
De verpakking dient van zodanige kwaliteit te zijn dat zij voor het product 
geëigend en tegen weersinvloeden bestand is, alsmede tegen mechanische 
belasting door laden, transport, lossen en magazijnopslag. De opdrachtnemer 
zal aansprakelijk zijn voor de schade, die een gevolg is van ondeugdelijke 
verpakking. De verpakking wordt eigendom van de opdrachtgever, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 3 – Leveringstijd 
De opdrachtnemer is verplicht de in de opdracht vermelde leverdatum/data 
strikt aan te houden. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te informeren 
als de overeengekomen leverdatum dreigt te worden overschreden. Indien 
overschrijding van de leveringstijd niet door de opdrachtgever schriftelijk is 
geaccepteerd zal de opdrachtgever in alle gevallen gerechtigd zijn de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige aan de opdrachtgever 
toekomende rechten. 
De levertijd is evenzeer van toepassing op een (deel)levering van alle 
bijbehorende hulpmiddelen, alsmede op alle bijbehorende documentatie zoals, 
tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten e.d. 
 
Artikel 4 – Plaats van levering 
De plaats van levering wordt aangegeven in de opdracht. Bij foutieve 
adressering door de opdrachtnemer zijn de meervrachtkosten voor zijn 
rekening. 
Indien de prijzen ‘affabriek’ zijn overeengekomen, dienen de leveringen toch 
franco plaats van levering plaats te vinden, in welk geval de vrachtkosten aan 
de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. 
Indien de zaken door of namens de opdrachtgever worden afgehaald, dient de 
opdrachtnemer kosteloos voor het laden zorg te dragen. 
Bij een ‘affabriek’ levering, moet vooraf gemeld worden, wanneer de goederen 
gereed zijn voor vervoer en overleg plaats te vinden over het vervoer. 
 
Artikel 5 – Ter beschikking te stellen zaken 
Alle zaken alsmede tekeningen, matrijzen e.d., welke door de opdrachtgever 
voor de uitvoering van een opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking 
worden gesteld, worden franco toegezonden en blijven onder alle 
omstandigheden eigendom van de opdrachtgever en dienen direct na afloop 
van de fabricage in onderling overleg aan hem te worden geretourneerd. Al 
hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld zal door de 
opdrachtnemer op voor derden herkenbare wijze worden gemarkeerd als 

eigendom van de opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich schriftelijk aan 
opdrachtgever mede te delen, welke zaken en goederen hij van opdrachtgever 
ter beschikking heeft gekregen. Opdrachtnemer zal een en ander noch mogen 
gebruiken noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met 
enig ander doel dan het verrichten van de levering aan de opdrachtgever, tenzij 
deze uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Schade aan 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening van 
de opdrachtnemer. 
 
Artikel 6 – Geheimhouding 
De opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden 
ten aanzien van alle hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen 
bedrijfsaangelegenheden van de opdrachtgever in de ruimste zin des woords, 
hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, 
schema’s, ontwerpen en dergelijke. 
 
Artikel 7 – Inspectie/keuring 
De opdrachtgever, diens opdrachtgevers of derden in opdracht van de 
opdrachtgever zullen te allen tijde gerechtigd zijn de bestelde zaken, waar dan 
ook, te inspecteren of te keuren. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op 
een tijdstip, zodanig dat de levering geen vertraging ondervindt, inlichten over 
het tijdstip waarop een zaak gereed is voor inspectie of keuring, zodat de 
opdrachtgever diens opdrachtgevers of derden daarbij tegenwoordig kunnen 
zijn. De opdrachtnemer zal dan alle voor een inspectie of keuring benodigde 
informatie en faciliteiten beschikbaar stellen. De eventuele keuringskosten zijn 
voor rekening van de opdrachtnemer. 
 
Inspectie, keuring, controle, beproeving en/of goedkeuring houden levering 
noch afname in en ontslaan opdrachtnemer niet van enige verplichting en/of 
aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(t)en uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst. 
 
Indien mocht blijken dat de zaken niet overeenstemmen met de in de opdracht 
en/of specificatie omschreven eisen, is de opdrachtgever gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn overige wettelijke rechten. 
 
Artikel 8 – Identificatie van zaken 
Alle in de opdracht en op de bijbehorende documenten vermelde 
identificatievoorschriften dienen strikt te worden aangehouden en duidelijk te 
worden aangebracht. De opdrachtnemer kan worden verplicht bij niet-
nakoming van het bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het 
aanleveradres. 
 
Artikel 9 – Transportverzekering 
Bij leveringen franco plaats van levering is het risico van transportschade voor 
rekening van de opdrachtnemer. 
 
Artikel l0 – Eigendomsovergang en -risico 
De overgang van het eigendom en het risico vindt plaats zodra de 
overeengekomen zaken door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen. In 
geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken zaken bij de 
opdrachtnemer vanaf de datum van verzending van de desbetreffende 
mededeling aan de opdrachtnemer. 
 
 



Artikel 11 – Industriële eigendom 
De opdrachtnemer staat er voor in, dat de door hem aan de opdrachtgever te 
leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van industriële eigendom van 
derden en vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken, die uit hoofde 
hiervan op de opdrachtgever worden gemaakt. 
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever alle kosten, schade en interessen 
vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk. 
 
Artikel 12 – Facturen, verzendadviezen en paklijsten 
Alle facturen dienen door de opdrachtnemer in tweevoud bij de opdrachtgever 
te worden ingediend. Het niet voldoen aan het in de opdracht vermelde verzoek 
om certificaten, verzendadviezen en paklijsten te zenden aan de 
voorgeschreven adressen, alsmede het niet volledig invullen van deze 
documenten met alle noodzakelijke gegevens, zoals referentienummers, BTW 
code, e. d., zal een dienovereenkomstige vertraging in de betaling 
rechtvaardigen. Facturen komen eerst voor betaling in aanmerking indien de 
vereiste certificaten en andere in de opdracht omschreven documenten door de 
opdrachtgever zijn ontvangen en goedgekeurd. 
 
Artikel 13 – Betaling 
Tenzij door de opdrachtgever na ontvangst van de zaken gereclameerd wordt 
over kwaliteit of kwantiteit van het geleverde of de vereiste documenten. zoals 
tekening, certificaten etc. niet zijn goedgekeurd, vindt betaling plaats binnen 60 
dagen na ontvangst facturen en vereiste documenten: netto of binnen 8 dagen: 
onder aftrek van 2% korting, tenzij anders is overeengekomen. 
Facturen die naar het oordeel van de opdrachtgever onvoldoende gegevens 
bevatten voor afhandeling, zoals bijvoorbeeld ordernummers e.d. zullen door 
de opdrachtgever ter completering worden geretourneerd. 
 
Vooruitbetalingen zijn door de opdrachtgever niet verschuldigd, tenzij in de 
opdracht anders is vermeld. In dat geval worden alle verrichte 
vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de opdrachtnemer, totdat de 
opdracht geheel is uitgeleverd. Bij vooruitbetaling dient een bankgarantie te 
worden verstrekt. 
 
Betaling van het geleverde ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie, 
verplichting en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(t)(en) uit de tussen 
partijen gesloten overeenkomst. 
 
Artikel 14 – Garantie 
De opdrachtnemer is gehouden op eerste aanzegging van de opdrachtgever alle 
fouten, gebreken en schade in of aan het product kosteloos te herstellen, die 
zich binnen een tijdsverloop van 12 maanden na inbedrijfstelling van het 
product of van het object waarin de door de opdrachtnemer geleverde 
producten zijn verwerkt of uiterlijk 36 maanden na levering voordoen, tenzij 
deze het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Herstel 
kan ook plaatsvinden door levering van een nieuw product, zulks steeds ter 
keuze van de opdrachtgever. Indien binnen de genoemde termijnen sprake is 
van gebreken in een geleverde dienst zal de betreffende dienst voor rekening 
van de opdrachtnemer worden herhaald. 
 
In geval van niet-nakoming van de onderhavige verplichtingen door de 
opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke machtiging 
voor rekening en risico van de opdrachtnemer het nodige te verrichten of door 
derden te doen verrichten. 
 
Artikel l5 – Aansprakelijkheid 
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de 
geleverde zaken of diensten ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken in de 
geleverde zaken en/of diensten, zulks volgens de bovengenoemde garantie 
alsmede volgens de regels van het Nederlands burgerlijk recht. 
 
De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade door overschrijding van de 
levertijd, schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte 
schade, die bij de opdrachtgever of bij derden ontstaat. 
 
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever terzake van aansprakelijkheid jegens 
derden vrijwaren en zal de opdrachtgever zonodig schadeloos stellen. 
 
Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 
genoegzaam verzekeren en opdrachtgever een kopie van de polis toesturen. 
 
Artikel 16 – Overmacht 
Opdrachtnemer zal zich alleen op overmacht kunnen beroepen indien de 
tekortkoming van opdrachtnemer niet te wijten is aan zijn schuld noch 
krachtens de wet of naar algemeen in Nederland geldende opvattingen voor 
rekening of risico van opdrachtnemer komt. 
 
 

Opdrachtgever behoudt te allen tijde het recht om indien opdrachtnemer een 
beroep doet op overmacht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en/of zijn daar 
tegenoverstaande betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, aan derden op te dragen zonder dat 
opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd 
eventuele opdrachtgever verder toekomende rechten en onverminderd het recht 
van opdrachtgever op schadevergoeding. 
 
Alle vorderingen die opdrachtgever in deze op opdrachtnemer mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 
Artikel 17 – Veiligheids-, milieu- en sociale wetgeving 
Voor zover van toepassing dient opdrachtnemer alle wettelijke voorschriften 
ter zake van de veiligheid van de te leveren producten en betreffende milieu-
eisen strikt in acht te nemen, alsmede de op de uitvoering van overeengekomen 
werkzaamheden van toepassing zijnde wetgeving inzake 
arbeidsomstandigheden evenals de specifieke voorschriften van de 
opdrachtgever. 
 
De opdrachtnemer draagt voor zijn rekening en risico zorg voor opvang en 
afvoer van bij de levering en/of bij de uitvoering van overeengekomen 
werkzaamheden vrijkomende rest- en afvalstoffen. 
 
Artikel 18 – Ketenaansprakelijkheid 
Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het 
opdrachtnemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de overeenkomst 
gebruik te maken van (werknemers van) derden. 
 
De opdrachtgever zal gerechtigd zijn om bij toepasselijkheid van de wetgeving 
betreffende ketenaansprakelijkheid en aanverwante wetgeving een aftrek op 
verschuldigde betalingen toe te passen van 23 procent van de looncomponent 
van de verschuldigde betaling in verband met premies sociale verzekeringen en 
van 27 procent van de looncomponent in verband met de verschuldigde 
loonbelasting, welke door de opdrachtgever zullen worden voldaan aan de 
Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen (UVI) resp. de inspectie der 
belastingen. De genoemde percentages zijn gebaseerd op de vigerende 
wetgeving in 1991. 
 
Indien door de opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van de diensten van 
werknemers van derden dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te 
verschaffen: het ‘sofi-nummer’ van de betreffende werknemers. de 
rekeningnummers Rijksbelastingen en Uitvoeringsorganen Sociale 
Verzekeringen (UVI) en per kwartaal de van deze Uitvoeringsorganen Sociale 
Verzekeringen (UVI) en belastingdienst ontvangen opgaven omtrent 
betalingsgedrag. 
 
Artikel 19 – Geschillen 
Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de 
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid 
van de kantonrechter te boven gaan, worden berecht door de voor de plaats van 
vestiging van de opdrachtgever bevoegde Arrondissementsrechtbank. Op een 
geheel of gedeeltelijk krachtens deze voorwaarden afgesloten overeenkomst is 
steeds Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 20 – Tussentijdse opzegging en beëindiging 
Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds 
op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij. 
Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, of op het daarin 
genoemde tijdstip, staakt de wederpartij uitvoering van de overeenkomst. 
Opdrachtgever en de wederpartij zullen overleg plegen over de gevolgen van 
een zodanige opzegging. 
 
Indien de wederpartij één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet 
tijdig of niet naar behoren nakomt alsmede in geval van haar faillissement of 
surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of 
enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij, 
is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtgever het recht de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de wederpartij en/of betalingsverplichtingen op te schorten 
en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te 
dragen, zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, 
onverminderd eventuele opdrachtgever verder toekomende rechten en 
onverminderd het recht van opdrachtgever op schadevergoeding. 
 
Alle vorderingen die opdrachtgever in deze op de wederpartij mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 


