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Artikel 01 Algemeen
1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing
op alle overeenkomsten, opdrachten, aanvragen en aanbiedingen tot levering van goederen en of
diensten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst te verrichten, waarbij Constructiebureau H.
Hagenaars VOF, hierna te noemen “gebruiker” als koper optreedt.
2. Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die op grond van enige met
gebruiker gesloten overeenkomst verplicht is een prestatie ten opzichte van gebruiker te leveren
anders dan de betaling van een geldsom.
3. Toepassing van de algemene voorwaarden van wederpartij, onder welke benaming dan ook, worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 02 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes van wederpartij worden geacht bindend te zijn gedurende 30 dagen na dagtekening van de
offerte voor zover zij niet uitdrukkelijk vrijblijvend zijn uitgebracht.
2. Opdrachten gegeven op basis van bindende offertes zijn bindend.
3. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd persoon van
gebruiker.
4. Opdrachten gegeven op basis van vrijblijvende offertes kunnen door gebruiker worden ingetrokken,
tenzij wederpartij binnen 5 dagen na ontvangst van de order de opdracht schriftelijk bevestigd.
5. Opdrachten zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn geplaatst.
6. Indien opdrachten worden gegeven zonder dat daaraan een offerte van leverancier ten grondslag
ligt, komt de overeenkomst tot stand indien binnen 14 dagen na dagtekening van het orderformulier
de getekende kopieorderbevestiging van de wederpartij door gebruiker wordt ontvangen, hetzij de
goederen en of diensten binnen deze termijn overeenkomstig de opdracht worden geleverd of
verricht.
7. Indien gebruiker met wederpartij eenmaal eerder een overeenkomst heeft gesloten waarop deze
algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, wordt wederpartij verondersteld ook inzake alle
hierna volgende met gebruiker aangegane mondelinge, telefonische, per telex, per telefax of per
E.D.I. aangegane overeenkomsten te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze
inkoopvoorwaarden, ongeacht of de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd.
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Artikel 03 Kwaliteit en omschrijving
1. Door wederpartij wordt gegarandeerd dat :
. de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd indien
gebruiker deze bestemming aan de wederpartij heeft medegedeeld, hem anderszins
redelijkerwijze bekend kan zijn of deze bestemming uit de aard van de opdracht voortvloeit.
. de geleverde goederen geheel in overeenstemming zijn met de goedgekeurde monsters en
de eisen zoals in de opdracht geformuleerd en neergelegd in specificaties, tekeningen,
berekeningen en of andere documenten zoals eigen publicaties en brochures van
wederpartij.
. de geleverde goederen en hun werking voldoen aan dwingende voorschriften zoals o.a. met
betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektromagnetische storingen, zoals
die gelden in het land, waarvoor de zaken bestemd zijn, indien deze bestemming hem is
medegedeeld of hem anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn.
. de geleverde goederen tenminste voldoen aan de in Nederland ter zake geldende eisen en
overheidsvoorschriften.
. de geleverde goederen van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van ontwerp-, constructie-,
fabricage- en/of materiaalfouten.
2. Indien de opdracht diensten omvat zoals montage, assemblage, inbedrijfstelling dan wel andere
werkzaamheden, garandeert wederpartij dat deze worden uitgevoerd conform de overeengekomen
vereisten en dat het in de opdracht geformuleerde resultaat wordt bereikt. De werkzaamheden
geschieden geheel voor rekening en risico van de wederpartij ook ten aanzien van derden.
Wederpartij zal alle maatregelen nemen om de werkzaamheden uit te (doen) voeren in
overeenstemming met alle relevante wettelijke voorwaarden.
Artikel 04 Wijzigingen
1. Wijzigingen en of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
2. Wederpartij zal ieder schriftelijk verzoek van gebruiker om veranderingen in de opdracht uit te
voeren accepteren voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en dit per omgaande schriftelijk aan
gebruiker bevestigen. Indien zo’n verandering wijzigingen in prijs en of levertijd ten gevolg kan
hebben zal dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week schriftelijk aan gebruiker worden
medegedeeld, waarna gebruiker aan wederpartij schriftelijk zal bevestigen of gebruiker deze
wijzigingen in prijs en of levertijd accepteert.
Artikel 05 Inspectie en Keuring
1. Gebruiker en of derden in opdracht van gebruiker hebben ten allen tijde het recht om te leveren
goederen waar dan ook te inspecteren en of te keuren. Indien gebruiker dit schriftelijk heeft
aangegeven, zal wederpartij gebruiker tijdig inlichten omtrent door wederpartij zelf te verrichten
keuringen en zal wederpartij inzicht in de betreffende keuringsrapporten verschaffen.
2. De kosten van keuringen, controles en testen zijn voor rekening van wederpartij.
3. In geval van afkeuren van de goederen zal gebruiker dit ten spoedigste schriftelijk aan wederpartij
mededelen. Wederpartij zal ingeval van een dergelijke afkeuring alle noodzakelijke maatregelen
treffen alsnog binnen de overeengekomen uiterste leveringstermijn aan zijn verplichtingen te
voldoen.
4. In geval de goederen na de aflevering geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd gaan risico en
eigendom van de afgekeurde goederen over op wederpartij op het moment van dagtekening van de
in het vorige lid bedoelde mededeling.
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5. Alle aan herkeuringen verbonden extra reis- en verblijfkosten die door gebruiker of diens personeel
moeten worden gemaakt, kunnen door gebruiker op wederpartij verhaald worden.
6. Indien bij de keuring door gebruiker goederen worden beschadigd, vervormd of geheel of gedeeltelijk
worden gebruikt, wordt in geval van afkeuring geen vergoeding toegekend en in geval van
goedkeuring geen kosteloze vervanging gevorderd.
7. Iedere keuring en of test uitgevoerd op een andere locatie dan het bedrijfsterrein van gebruiker
houdt noch levering noch afname en of acceptatie in. Goedkeuring of acceptatie ontslaat de
wederpartij niet van enige garantieverplichting en of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de
overeenkomst.
Artikel 06 Verzending en Verpakking
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijzen de kosten begrepen van verpakking
of bescherming, nodig om beschadiging en waardevermindering van de zaken te voorkomen tijdens
het vervoer onder normale omstandigheden naar de in de overeenkomst vermelde bestemming.
2. De behoorlijk te leveren goederen moeten overeenkomstig aan de daartoe gestelde eisen dan wel de
gebruikelijke eisen zijn verpakt en dienen de plaats van bestemming in goede staat te bereiken.
Iedere levering aan gebruiker dient vergezeld te gaan van een verzendadvies, waarin het door
gebruiker opgegeven (opdracht)nummer van de bestelling en een gedetailleerde omschrijving van de
verzonden zaken met het gewicht ervan dient te worden vermeld.
3. Wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.
4. Op aanwijzing van gebruiker dient alle emballage door wederpartij op zijn kosten te worden
afgevoerd. Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
5. De wederpartij dient de verpakking voortdurend aan de laatste milieueisen te laten aanpassen.
Artikel 07 Levering van de zaken
1. Aanvullend op deze voorwaarden zijn op iedere levering de condities van toepassing zoals vastgelegd
in de meest recente editie van de “incoterms” vastgesteld en gepubliceerd door de Internationale
Kamer van Koophandel te Parijs.
2. Wederpartij dient alle goederen binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen
plaats af te leveren. Voor zover dit niet anders in de opdracht is vastgelegd, is dit ten allen tijde de
conditie D.D.P. (Delivered Duty Paid) zoals gedefinieerd in de incoterms, eventuele inklaringskosten
zijn voor rekening van de wederpartij. Iedere overeengekomen termijn betreft een fatale termijn.
3. Indien de wederpartij niet tijdig, niet de overeengekomen hoeveelheden, of niet volgens de in
artikel 3 lid 1 vermelde eisen presteert of anderszins niet aan een of meer der voor hem uit de
overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen
voldoet, heeft gebruiker naar keuze het recht om:
a. de wederpartij in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een door gebruiker te bepalen
termijn aan zijn verplichtingen te voldoen of;
b. de overeenkomst naar de keuze van gebruiker geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
Tot een dergelijke annulering is gebruiker eveneens gerechtigd indien de wederpartij niet binnen de
onder sub a van dit artikel bedoelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, een en ander onverminderd
het recht van gebruiker op vergoeding van alle uit de gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen
voor gebruiker direct en indirect voortvloeiende kosten en schaden inclusief boeten.
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4. In geval de zaken door de wederpartij in het bedrijf van gebruiker dienen te worden gemonteerd,
gaat het risico over bij het in ontvangst nemen van de goederen. Ingeval, dat de zaken worden
geleverd zonder montage in het bedrijf van gebruiker gaat het risico over op het moment dat de
zaken door gebruiker in ontvangst worden genomen en schriftelijk geaccepteerd zijn door een daartoe bevoegde persoon van gebruiker. Acceptatie van de zaken kan door gebruiker geweigerd worden
binnen een week na ontvangst van de zaken
5. Ingeval gebruiker door omstandigheden niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip
in ontvangst te nemen, zal wederpartij op verzoek van gebruiker de levering uitstellen gedurende
een door gebruiker te bepalen redelijke periode.
6. Gebruiker heeft het recht niet overeengekomen deelleveringen te weigeren en op kosten van
wederpartij te retourneren. Niet overeengekomen meerleveringen groter dan algemeen gebruikelijk
in de desbetreffende branche mogen tevens door gebruiker worden geweigerd en op kosten van
leverancier worden geretourneerd.
7. Wederpartij zal gebruiker onverwijld berichten indien hem bekend is dat een levering niet tijdig dan
wel niet behoorlijk kan plaatsvinden met vermelding van de daaraan ten grondslag liggende reden.
Aan een dergelijke melding kan wederpartij geen rechten ontlenen.
8. Onder de levering wordt tevens verstaan alle bij de goederen behorende documentatie, tekeningen,
handleidingen en instructieboeken alsmede alle relevante keurings-, garantie- en
kwaliteitscertificaten.
9. Wanneer de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn presteert, heeft gebruiker het recht
door dit enkele feit en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling als boete voor iedere
kalenderdag, waarmee de termijn wordt overschreden een vermindering van 0,2% per dag toe te
passen op de in de overeenkomst bepaalde prijs zonder dat de wederpartij daardoor ontslagen is van
zijn verplichting te presteren. Gebruiker is, indien hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot
prijsvermindering niet gehouden enige schade te stellen of aan te tonen. Een en ander onverminderd
om, indien hij van oordeel is een schade te hebben die hoger is dan het bedrag der voormelde
prijsvermindering, het meerdere van de wederpartij in te vorderen.
Artikel 08 Prijzen
Alle in de opdracht door gebruiker vermelde prijzen, dan wel prijzen vermeld in de offerte van
wederpartij waarnaar de opdracht verwijst, zijn inclusief alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van
de totale opdracht, inclusief levering van documentatie, tekeningen, handleidingen en certificaten.
Alle prijzen zijn vaste prijzen, exclusief BTW tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn bepaald in euro’s en
zijn gebaseerd op de leveringsconditie “incoterms” D.D.P. op de overeengekomen plaats van levering.
Alle extra kosten welke niet in de opdracht van gebruiker staan vermeld, dan wel via een schriftelijke
aanvaarding aanvullend zijn geaccepteerd, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien er sprake
is van een bestelling, die valt binnen de bepalingen van een leveringsovereenkomst met gebruiker, dan
worden kortingen, dan wel nettoprijzen overeenkomstig de leveringsovereenkomst bepaald.
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Artikel 09 Betaling
1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen vindt betaling van de afgeleverde goederen en of de
verrichte diensten plaats binnen 60 dagen na goedkeuring van de levering of de verrichte
dienstverlening en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, bedieningsvoorschriften,
tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten en na ontvangst van een op correcte wijze
opgemaakte factuur.
2. Indien vooruitbetaling of deelbetaling is overeengekomen, is gebruiker gerechtigd van wederpartij
een bankgarantie te verlangen ter grootte van de bedongen vooruitbetaling of deelbetaling.
3. Wederpartij is verplicht op de facturen datgene te vermelden dat in de opdracht staat vermeld,
waaronder opdrachtnummers, projectnummer alsmede eventuele andere coderingen. Facturen
moeten in tweevoud worden ingezonden.
4. Betaling door gebruiker van een factuur ontslaat wederpartij van geen enkele garantie of
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst.
5. Indien gebruiker enerzijds een betalingsverplichting tegen over de wederpartij heeft en anderzijds
een vordering op diezelfde wederpartij heeft, dan is gebruiker gerechtigd om, ook als de vordering
van gebruiker wordt betwist, deze door kennisgeving aan de desbetreffende wederpartij te
compenseren met de betalingsverplichting van gebruiker. Door deze kennisgeving wordt het door de
compensatie bestreken bedrag der vordering van de wederpartij, voorzover niet uit anderen hoofde
betwist, pas opeisbaar indien en voorzover is vast komen te staan door een rechterlijke uitspraak of
arbitrale beslissing dan wel een ter zake gesloten overeenkomst, dat gebruiker niet gerechtigd is op
het door gebruiker in compensatie gebrachte bedrag. Indien ingeval van verrekening bedragen in
verschillende valuta luiden, zal gebruiker bepalen in welke van die valuta de compensatie zal
plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag waarop betaling
volgens de desbetreffende facturen verschuldigd is.
Artikel 10 Faillissement, overmacht
1. In geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling van de wederpartij,
stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en is gebruiker naar zijn keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding door
gebruiker en onverminderd de aan gebruiker verder toekomende rechten, zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Gebruiker is in deze gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het aan
gebruiker toekomende te vorderen. Een en ander onverminderd de rechten van gebruiker op
schadevergoeding.
2. Gebruiker heeft het recht, indien zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden
voordoen die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst te
beëindigen, dan wel de tegenprestatie op te schorten. Als overmacht geldt onder meer, zonder
daartoe beperkt te zijn: in- en uitvoerverboden, verkeersstoringen, alsmede werkstaking van het
personeel van wederpartij.
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Artikel 11 Tekeningen en beschrijvingen
1. Tekeningen en technische beschrijvingen vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door
gebruiker aan de wederpartij ter hand gesteld met de bedoeling deze te gebruiken bij de fabricage of
montage van de order of een deel van de order, of die als onderdeel van de opdracht door
wederpartij zijn vervaardigd blijven of worden het exclusieve eigendom van gebruiker. Wederpartij is
verplicht aan alle daartoe vereiste akten van overdracht zijn volledige medewerking te verlenen. Ook
is het wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan afschriften of
kopieën van alle in dit artikel bedoelde documentatie en goederen te maken.
2. De in de opdracht van gebruiker vermelde specificaties omvatten de door de wederpartij te
verrichten prestatie zo volledig mogelijk. Indien in specificaties iets niet of verkeerd mocht zijn
vermeld, maar kennelijk wel tot de aard van de levering behoort en tot een goede aflevering daarvan
vereist is, waardoor andere en/of meerdere materialen en werkzaamheden nodig zijn, zal de
wederpartij deze materialen en werkzaamheden dienen te leveren als waren zij in de specificatie
vermeld, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op meerdere betaling. Bij het bemerken
van een onjuistheid of onduidelijkheid in de specificaties of de ter beschikking gestelde tekeningen
dient de wederpartij gebruiker hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
3. Gebruiker behoudt zich het recht voor inzage van constructietekeningen te verlangen,voorzover
hiermede geen fabrieksgeheimen zijn gemoeid.
4. Alle tekeningen en berekeningen, die de goedkeuring van gebruiker behoeven, dienen gebruiker in
3-voud te worden toegezonden: pas na het terugontvangen van een goedgekeurd exemplaar, mag
met de bewerking worden begonnen. Gebruiker zal de tekeningen zo snel mogelijk terugzenden.
Controle door en goedkeuring van berekeningen en tekeningen door gebruiker, ontheft de
wederpartij in geen geval van zijn aansprakelijkheid voor alle gebreken, voort vloeiende uit de
toepassing van minder deugdelijk of ondoelmatig materiaal, onjuiste afmetingen, verkeerde
berekeningen of constructie of gebrekkige uitvoering of levering.
5. Wederpartij zal alle in dit artikel bedoelde documenten en goederen in goede staat houden en tegen
alle risico’s verzekeren zolang hij ze onder zijn beheer heeft.Deze documenten en goederen zullen
gelijktijdig met de laatste aflevering dan wel onmiddellijk na tussentijdse beëindiging van de
opdracht in goede staat aan gebruiker worden teruggezonden.
6. Bij het begin van de garantieperiode zal de wederpartij gratis inlichtingen en andere tekeningen dan
wel fabricagetekeningen van de zaken of het werk verstrekken, welke voldoende gedetailleerd zijn
om gebruiker in staat te stellen het gebruik en onderhoud met inbegrip van de lopende reparaties,
van alle onderdelen en (behoudens in geval de wederpartij op grond van deze overeenkomst
verantwoordelijk is voor de in bedrijfstelling van het werk) de in bedrijfstelling mogelijk te maken.
Deze inlichtingen en tekeningen worden het eigendom van gebruiker.
7. Wederpartij zal gebruiker volledig vrijwaren voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van elke
inbreuk of beweerde inbreuk op industriële en of intellectuele eigendomsrechten van derden inzake
de nakoming van wederpartij in het kader van de overeenkomst. Wederpartij zal gebruiker alle
schade vergoeden die het gevolg is van welke inbreuk op rechten van derden dan ook.
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Artikel 12 Geheimhouding
1. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van elke uitlating tegenover derden omtrent enige aan
hem in het kader van de opdracht ter kennis genomen bedrijfsinformatie van gebruiker of zijn
opdrachtgevers, dit in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen de in artikel 11 genoemde
documenten en goederen.
2. Wederpartij zal de in dit artikel alsmede de in artikel 11 genoemde verplichtingen tevens opleggen
aan zijn personeel en aan iedere derde die bij de uitvoering van de opdracht wordt betrokken.
Gebruiker heeft het recht in voorkomende gevallen personeel van wederpartij of van derden, dat bij
de uitvoering van de opdracht is betrokken geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker zal wederpartij niet naar de opdracht
verwijzen in advertenties, reclame-uitingen, brochures, brieven of andere publicaties.
Artikel 13 Garantie
1. Wederpartij garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de gestelde eisen,
specificaties, voorwaarden en tekeningen opgenomen in de opdracht en dat de goederen minimaal
die eigenschappen bezitten die door wederpartij zijn aangeboden in welke hoedanigheid ook. De
goederen moeten vrij zijn van gebreken, ontwerpfouten en voldoen aan “the state of the art” op het
moment van aflevering. Tevens moeten de goederen compleet zijn en geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn. Tenzij anders overeengekomen geldt de garantie gedurende een periode
van 36 maanden na tijdstip van overname.
2. Alle aan het herstel of de vervanging van de goederen verbonden kosten zijn voor rekening van
wederpartij. Wederpartij dient terstond na melding van enig gebrek door gebruiker tot herstel of
vervanging over te gaan. Gebruiker verbindt zich hierbij om wederpartij omgaand op de hoogte te
stellen van alle hem ter kennis gekomen gebreken.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de reparatie uitgevoerd op de plaats van
opstelling. Indien anders is overeengekomen zal gebruiker ieder onderdeel dat een gebrek vertoont,
vallende onder de bepaling van dit artikel, ter reparatie of vervanging aan de wederpartij opzenden.
4. Indien wederpartij niet binnen een bekwame termijn, nadat hij hiertoe door gebruiker is gemaand,
aan zijn verplichting tot vervanging of herstel heeft voldaan, is gebruiker bevoegd de vervanging of
het herstel voor rekening en risico van wederpartij aan een derde op te dragen. Daarnaast heeft
gebruiker het recht om een noodoperatie te verrichten ter verzekering van de continuïteit van de
onderneming, vooruitlopend op definitieve herstelling door de wederpartij, zonder dat hierdoor het
recht op garantie vervalt. De kosten van deze noodoperatie dienen door de wederpartij te worden
vergoed.
5. De overeenkomstig dit artikel vervangen, gebrekkige onderdelen worden ter beschikking van de
wederpartij gesteld.
6. De garantieperiode wordt verlengd met die termijn dat het eventuele object waarvan de goederen
onderdeel uitmaken door de noodzakelijke vervanging of het herstel niet operationeel is. Bij gehele
of gedeeltelijke vervanging van goederen vangt voor deze goederen na vervanging een nieuwe
garantietermijn aan. Ten aanzien van die goederen waarvoor tijdens de garantietermijn is gebleken
dat zij door herhaaldelijk optreden van dezelfde systematische storingen ondeugdelijk zijn, heeft
gebruiker het recht totale vervanging te eisen dan wel ten aanzien van die goederen de
overeenkomst te ontbinden.
7. Indien de wederpartij met betrekking tot de door hem te leveren zaken, aan gebruiker advies heeft
gegeven, staat de wederpartij in voor de juistheid van dit advies en vrijwaart hij gebruiker tegen
daaruit voor gebruiker schadelijke gevolgen.
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Artikel 14 Aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken.
1. Wederpartij is jegens gebruiker aansprakelijk voor alle schade die door gebruiker wordt geleden als
gevolg van de gebrekkige en of niet nakoming van de overeenkomst en die op grond van enig
verwijtbaar handelen, wettelijke bepalingen of de verkeersopvatting voor zijn rekening dient te
komen, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker. Deze
aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en of rechtspersonen werkzaam voor of bij
gebruiker alsmede derden waarmede gebruiker verplichtingen is aangegaan.
2. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden jegens gebruiker die betrekking
hebben op schade als bedoeld in het vorige lid.
3. Wederpartij zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en
verleent gebruiker desgewenst inzage in de betreffende polissen.
Artikel 15 Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen
overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen
vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de
dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.
Artikel 16 Overdrachtverplichtingen wederpartij
De wederpartij kan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alleen met schriftelijke
toestemming van gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Aan deze toestemming
kunnen door gebruiker voorwaarden worden verbonden.
Artikel 17 Verzekering
1. Wederpartij is verplicht de zaken welke hij ter bewerking of verwerking in het kader van de
overeenkomst van gebruiker ontvangt, dan wel voor gebruiker onder zich houdt op de gebruikelijke
polisvoorwaarden te verzekeren tegen schade, verlies en diefstal.
2. Ingeval de wederpartij goederen voor gebruiker houdt is wederpartij verplicht gebruiker als
medeverzekerde in de betreffende polissen te laten vermelden.
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Artikel 18 Ontbinding
1. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding is gebruiker bevoegd door een schriftelijke
verklaring en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien :
a. wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem al dan niet voorlopig surséance
van betaling is verleend.
b. wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.
2. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft gebruiker het recht reeds geleverde goederen voor
rekening en risico naar wederpartij terug te zenden met terugvordering van de reeds gedane
betalingen, dan wel de overeenkomst zelf, dan wel door een derde te laten uitvoeren met
gebruikmaking van door de wederpartij geleverde goederen.
3. Alle vorderingen van gebruiker als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst, daarin begrepen
alle schadevorderingen, zijn terstond en in zijn geheel opeisbaar. Wederpartij is verplicht betalingen
voor zover die reeds door gebruiker zijn voldaan aan gebruiker terug te betalen, vermeerderd met de
wettelijke rente over dit betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald.
4. Ook in andere gevallen dan genoemd in lid 1 van dit artikel heeft gebruiker het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. In dat geval is gebruiker
verplicht aan wederpartij een in redelijkheid vast te stellen vergoeding te betalen van de door
wederpartij geleden schade.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen sluiten de werking van het Weens Koopverdrag uit.
3. In meningsverschillen over de uitleg van deze inkoopvoorwaarden zal de Nederlandse tekst
doorslaggevend zijn.
4. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, die van de onderhavige overeenkomst het gevolg mochten zijn, zullen
worden beslist door de bevoegde rechter te Roermond, onverminderd het recht van gebruiker om
zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter.
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