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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
  

 

Algemene inkoopvoorwaarden 
  
Definities 
Opdrachtgever: Biogas Holland BV treedt op als koper c.q. 
verwerven van goederen en / of daarmee samenhangende 
diensten.  
  
Opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon die met 
opdrachtgever een overeenkomst voor of samenhangend 
met de verkoop en/of levering van goederen in de zin van 
de bedrijfsvoering van opdrachtgever heeft gesloten, 
respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens 
vertegenwoordiger(s). 
  
Overeenkomst: De opdracht welke wordt uitgegeven door 
de opdrachtgever en aanvaard door de opdrachtnemer. 
  
Goederen: De geleverde goederen of diensten door 
opdrachtgever aan opdrachtnemer onder voorwaarden 
zoals hieronder vermeld. 
  
Technische specificatie: De volledige beschrijving van de 
goederen, hun technische uitvoeringen en hun bijzondere 
technische details. 
 
1 Algemeen 
  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en 
(aanvullende) overeenkomsten van de opdrachtgever, 
tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Door het 
aanvaarden van de bestelling van opdrachtgever, 
accepteert de opdrachtnemer onvoorwaardelijk deze 
algemene inkoopvoorwaarden. Opdrachtgever 
verwerpt uitdrukkelijk elke algemene voorwaarden of 
andere verkoopvoorwaarden door opdrachtnemer van 
toepassing verklaard.  

  
2 Aanvaarding  
 
2.1  Indien een schriftelijke opdracht door Opdrachtgever 

wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande 
offerte van Opdrachtnemer, dan komt de 
overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 14 dagen 
na verzending van de opdracht de getekende kopie  
opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer door 
Opdrachtgever wordt ontvangen, hetzij doordat 
Opdrachtnemer binnen deze termijn overeenkomstig 
de opdracht uitvoering geeft aan de opdracht. De 
overeenkomst komt dan tot stand op het moment van 
ontvangst van de kopie opdrachtbevestiging of op het 
moment van aanvang van uitvoering van de opdracht.  

2.2  In geval een overeenkomst mondeling wordt 
aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst 
opgeschort tot het moment dat de schriftelijke 
bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever 
wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge 
overeenkomst wordt echter niet opgeschort indien bij 
het aangaan van de mondelinge overeenkomst door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een 
opdrachtnummer wordt verstrekt.   

2.3  Wijziging in de opdracht komt tot stand op het moment 
van verzending van de (bevestiging van de) wijziging 
door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer binnen 8 
dagen na verzending tegen de (bevestiging van de) 
wijziging schriftelijken gemotiveerd bezwaar maakt.  

2.4  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik 
wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde of door hem goedgekeurde 

tekeningen, modellen, specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel 
uit van de overeenkomst. 

  
3 Prijs  
 
3.1 De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en 
bindend en gelden voor levering op de overeengekomen 
plaats en zijn exclusief belasting, transport, verzekering, 
in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, 
emballage en wijzigingen in valutaverhoudingen, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
3.2  De vergoeding van de totale kosten van de te leveren 
goederen en/of daarmee samenhangende diensten wordt 
bepaald door een vooraf tussen partijen schriftelijk 
overeengekomen vast bedrag.  
3.3  Prijsverhogingen ontstaan door meerwerk ten aanzien 
van (samenhangende) diensten kan Opdrachtnemer 
slechts in rekening brengen indien Opdrachtgever vooraf 
schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dit 
meerwerk. 
 
4 Betaling  
 
4.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal 
betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de 
geleverde en overeengekomen goederen en ontvangst 
van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, 
kwaliteits- en garantiecertificaten heeft plaatsgevonden.   
 
5 Levering 
 
5.1  Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het 

gekochte wordt bezorgd en in ontvangst genomen 
door een op grond van de inhoud van de 
overeenkomst daartoe bevoegd persoon van 
Opdrachtgever.  

5.2 De goederen zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf 
het tijdstip van feitelijke bezorging.  

5.3  (Af)levering door Opdrachtnemer geschiedt op de 
overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen 
tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn.  

5.4 Indien Opdrachtgever geen leverdatum in de order 
heeft genoemd maar wel een (uiterste) levertijd heeft 
aangegeven, dan vangt deze aan op de dag dat de 
opdracht schriftelijk is verstrekt, dan wel op de dag dat 
een mondelinge opdracht door Opdrachtnemer 
schriftelijk is bevestigd.  

5.5 Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de 
(af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal 
plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk 
bericht aan Opdrachtgever onder vermelding van de 
omstandigheden die de aanleiding van deze niet 
nakoming vormen.  

5.6 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst in 
delen na te komen tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.   

5.7 Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede 
verstaan levering van alle eventueel bijbehorende 
hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie, 
tekeningen, kwaliteits-,keurings- en 
garantiecertificaten. 

  
 
6 Transport en risico  
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en 

dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht door 
Opdrachtgever is verstrekt, door Opdrachtnemer als 
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goed Opdrachtnemer bepaald.  
6.2 Vervoer van goederen geschiedt geheel voor risico 

van Opdrachtnemer tot het moment van 
goederenontvangst door Opdrachtgever.  

6.3 In geval van vooruitbetaling of deelbetalingen, 
overdracht van de titel geschiedt tot het bedrag dat 
betaald op het tijdstip van dergelijke voorschot of 
gedeeltelijke betalingen. Deze voorwerpen in 
bewaring worden gehouden en worden verzekerd 
door opdrachtnemer tot levering aan de 
opdrachtgever.  

6.4 Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever ter 
zake het transport en/of de verzending, zullen 
zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is een 
prijsverhoging of toeslag aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen, steeds worden uitgevoerd. 
Zulks tenzij de bedoelde specifieke wensen 
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de 
omvang van de bijkomende kosten. 

6.5 Retourzending /-name van leenemballage geschiedt 
voor rekening en risico van Opdrachtnemer, uiterlijk 
5 werkdagen na de datum van levering. 
Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer een terstond 
opeisbare schadevergoeding van € 500,= exclusief 
BTW kunnen vorderen voor elke dag, of gedeelte 
daarvan, waarmee de terugzending wordt vertraagd. 

6.6 De materialen en/of goederen zullen worden verpakt 
overeenkomstig de wettelijke (milieu) regels, rekening 
houdend met de wijze van vervoer en land van 
bestemming, voor zover aan opdrachtnemer bekend.  

6.7 Verpakking en markering moet volgens de verpakking 
en het merken van instructies die zijn gekoppeld aan 
de overeenkomst. Als er geen bijzondere verpakking 
en markering instructies zijn ingesloten met de 
relevante overeenkomst is de standaard fabrikanten 
verpakking vereist.  

6.8 Alle gebruikte verpakkingsmateriaal zal overgaan in 
eigendom van de opdrachtgever bij de levering van 
de goederen.  

6.9 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle kosten 
veroorzaakt door onvoldoende en/of beschadigde 
verpakking.  

  
7 Goedkeuring, toestemming  
  
7.1 De door Opdrachtgever ter zake van enig feit aan 

Opdrachtnemer verleende goedkeuring of (impliciete) 
toestemming, als bedoeld in deze voorwaarden, 
ontslaat Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen 
uit de overeenkomst, noch zal zulks afstand van enig 
recht door Opdrachtgever inhouden.   

7.2 Uitbesteding kan alleen worden overgenomen na 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.  

 
8 Kwaliteit, garantie, keuring  
 
8.1 Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen 

beantwoorden aan de overeenkomst en dat de 
goederen voldoen aan de voorwaarden die zijn 
overeengekomen, vrij zijn van tekortkomingen, 
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd 
en voldoen aan de wettelijke eisen en (overige) 
overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de 
binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het 
moment van het sluiten en uitvoeren van de 
overeenkomst.  

8.2 Indien door Opdrachtnemer een model, monster of 
voorbeeld is getoond of verstrekt, dienen de goederen 
te worden geleverd conform het getoonde of verstrekte 
model, monster of voorbeeld. De hoedanigheden en 
eigenschappen van de te leveren goederen kunnen in 
beginsel niet van het model, monster of voorbeeld 
afwijken.  

8.3 Keuring, controle en/of beproeving van de goederen 
door Opdrachtgever of door Opdrachtgever 

aangewezen personen of instanties, kan plaatsvinden 
zowel voorafgaande aan de uitvoering van de 
overeenkomst als tijdens of na de uitvoering van de 
overeenkomst.  

8.4 De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn 
voor rekening van Opdrachtnemer.  

8.5 Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, 
tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst, een 
geheel of gedeeltelijke afkeuring plaatsvindt, zal 
Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk 
(doen) mededelen.   

8.6 In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na 
de uitvoering van de overeenkomst verblijven de 
risico’s welke samenhangen met de afgekeurde 
goederen bij Opdrachtnemer, c.q. gaan deze risico´s 
over op Opdrachtnemer vanaf de datum van 
dagtekening van de in het vorige lid bedoelde 
mededeling.  

8.7 Indien gebreken worden geconstateerd, zal dit aan 
Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld. 
Opdrachtnemer is verplicht, zonder voorbehoud, de 
door Opdrachtgever geconstateerde gebreken binnen 
5 werkdagen te herstellen dan wel voor deugdelijke 
vervanging zorg te dragen. Opdrachtgever behoudt het 
recht de vernieuwde, vervangende of verbeterde 
producten opnieuw te controleren.  

8.8 Zolang de gebrekkige goederen/producten door 
Opdrachtnemer niet zijn hersteld, dan wel vervangen, 
is Opdrachtgever gerechtigd de betaling voor deze 
goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of 
volledige schadevergoeding te vorderen. In 
spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na 
overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet 
worden aangenomen, dat Opdrachtnemer niet, niet 
tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging 
kan of zal zorg dragen, heeft Opdrachtgever het recht 
herstel of vervanging voor rekening van 
Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te 
laten voeren.  

8.9 Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige 
keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te 
voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, blijven 
alle rechten van Opdrachtgever onverlet van kracht. 

  
  
9    Goedkeuring van de documenten van de 

opdrachtnemers en tekeningen (basis)  
  
9.1 De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever alle 

documenten en tekeningen zoals vereist door de 
technische specificaties en de OVEREENKOMST of 
andere documenten die relevant zijn daaraan 
voorafgaand aan de aanvang van de vervaardiging 
of verkrijging van goederen voorleggen. 

9.2 De opdrachtgever geeft zijn goedkeuring door het 
document/tekening waarvoor goedkeuring door 
afnemer zal worden voorgelegd te accorderen met 
een handtekening op elk document . De documenten 
en tekeningen worden teruggeleid naar de 
opdrachtnemer binnen twee weken na ontvangst.  

9.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische 
specificaties en opdrachtnemers documenten en 
tekeningen wordt waargenomen of de opdrachtgever 
wenst om opmerkingen te maken, dan zal de 
opdrachtgever dit markeren door dergelijke 
opmerkingen of reacties op de documenten en 
tekeningen vast te leggen en deze terugsturen naar 
de opdrachtnemer.. In een dergelijk geval zal de 
opdrachtnemer de onderdelen herzien en opnieuw 
hetzelfde voor de herziening van de opdrachtgever.  

9.4 De opdrachtgever zal niet onredelijk onthouden van 
hun goedkeuring van documenten en tekeningen.  

9.5 De goedkeuring van documenten zullen ongeacht 
van  opdrachtgever, zal volledig verantwoordelijk van 
de opdrachtnemer voor het ontwerp, de fabricage, de 
veiligheid en de prestaties van de goederen om te 
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voldoen aan de technische specificaties, evenals die 
van toepassing zijn praktijken, regels en 
voorschriften, en geen dergelijke goedkeuring door 
opdrachtgever zal gevolgen van de garanties van 
opdrachtnemer gegeven krachtens of in verband met 
de OVEREENKOMST of opdrachtnemer verlossen 
van zijn verantwoordelijkheid en verplichtingen uit 
hoofde van de OVEREENKOMST over de juistheid 
en de toereikende van dergelijke documenten en 
tekeningen.  

   
10 Exploitatie, onderhoud en montage instructies  
  
10.1 De exploitatie, onderhoud en montage-instructies 

geeft volledige informatie over exploitatie, 
onderhoud en montage van de geleverde goederen.  

 
10.2 Één exemplaar van de exploitatie, onderhoud en 

montage instructies van elk deel van de goederen 
zal worden geschikt, weerbestendige beschermd en 
verpakt met de goederen onder afzonderlijk dekking.  

 
10.3 De overeenkomst vermeldt het aantal kopieën van 

de instructies om te worden ingediend en het 
tijdstip van indiening. De instructie omvatten:  

 
- Werking, installatie, onderhoud en montage 

instructies incl. instructies voor montage van de 
eenheden ter plaatse. 

- Brochures van de goederen die het aanbieden 
van beschrijving, met inbegrip van , maar niet 
beperkt tot het vervaardigen, typt, specificatie, 
technische kenmerken, gewicht, hijskranen eis, 
dimensie en installatie erectie eis enz. 

 
10.4 Deze instructies zijn volledig en zal omvatten 

maar zijn niet beperkt tot: 
- algemene tekeningen met de belangrijkste 

afmetingen;  
- doorsnede tekening met de lijst van 

onderdelen;  
- onderdelenlijst;  
- installeren en aansluiten van instructies; 
- instructies voor de inbedrijfstelling; 
- onderhoudsinstructies;  
- glijmiddel schema en smeermiddelen met 

leverancier en code; 
- leginstructies;  
- speciaal gereedschap eisen.  

  
11 Bespoedigen/inspecteren en testen  
  
11.1 Opdrachtnemer zal het opnemen van deze 

clausule in alle OVEREENKOMST (sub-) 
leveranciers die zijn gerelateerd door 
opdrachtnemer aan opdrachtgever 
OVEREENKOMST  

11.2 Algemene 
Binnen het tijdschema', zal de opdrachtnemer 
aan opdrachtgever, overeenkomstig de 
technische specificaties, een volledige 
inspectie schema en plan uitgeven. 

11.3 bespoedigen 
Opdrachtnemer zal geheel aansprakelijk zijn 
voor de bespoediging van de gehele 
overeenkomst inclusief sub orders teneinde de 
opgegeven leverdatum. 

11.4 Inspectie en beproeving van tijdens de 
fabricage en vóór verzending 

  
Opdrachtnemer maakt van alle controles en testen 
van de goederen, met alle materialen, uitrusting, 
benodigdheden en artikelen die zijn gekocht door de 
opdrachtnemer uit andere bronnen voor gebruik bij 
de vervaardiging van de goederen, mogelijk als 
noodzakelijk om te verzekeren dat de goederen zal 

voldoen aan de specificaties. Opdrachtgever zal het 
recht hebben te inspecteren en testen of een derde 
partij of partijen inspecteren of enig deel van de 
goederen of enig materiaal daarvan te testen.  
 
Opdrachtgever, haar klanten en vertegenwoordigers 
gerechtigd om te inspecteren de goederen of bij te 
wonen eventuele tests moeten worden uitgevoerd op 
de goederen of delen daarvan tijdens hun productie 
in de werkplaats van opdrachtnemer of in die van zijn 
onderaannemers. 
 
Opdrachtgever en een aangewezen derde partij of 
partijen zal toegang te krijgen tot enig deel van de 
opdrachtnemer plant(s) betrokken bij de 
vervaardiging of verwerking van de goederen onder 
de OVEREENKOMST De opdrachtnemer stuurt 
opdrachtgever ten minste zeven kalenderdagen vóór 
de datum wanneer inspectie en/of proeven zullen 
plaatsvinden. 
 
Van opdrachtgever of derden inspecteurs zal hebben 
het recht om hun mening in het geval dat ze vinden 
dat de goederen hebben een defect en/of niet 
voldoen aan de specificaties die zijn vastgelegd in de 
overeenkomst, en opdrachtnemer zal volledige 
aandacht schenken aan deze adviezen en nemen de 
nodige maatregelen tot wegneming van het gebrek 
van de goederen op eigen kosten. Na de eliminatie 
van het gebrek zal de opdrachtnemer de test- en 
inspectie opnieuw uitvoeren. De aldus gedane 
uitgaven zullen voor rekening van de opdrachtnemer. 

 
Opdrachtnemer zal de ter beschikking stellen 
van opdrachtgever inspecteurs gratis werken 
faciliteiten zoals tekeningen van de nodige 
technische documentatie, testen van 
instrumenten, apparatuur en van bijstand, enz. 

  
Elke weigering van de goederen door de 
opdrachtgever, of hun vertegenwoordigers zullen 
definitief, maar de inspectie of de mislukking te 
inspecteren zal op geen enkele manier verlichten 
opdrachtnemer van zijn garanties en garanties met 
betrekking tot de materialen, apparatuur, afwerking 
en prestaties of een van zijn andere verplichtingen uit 
hoofde van de OVEREENKOMST 

11.5 Vooruitgang controle 
Op verzoek van de opdrachtgever, opdrachtnemer 
leveranciers en toeleveranciers zullen toegang 
verlenen tot hun documentatie met betrekking tot de 
vooruitgang van opdrachtgever OVEREENKOMST 
en alle nodige bijstand zullen leveren en doen. 
Opdrachtnemer garandeert opdrachtgever gratis 
toegang tot de productievestigingen. Opdrachtnemer 
zal deze clausule in alle OVEREENKOMST van 
toepassing op (sub-) leveranciers die zijn gerelateerd 
door opdrachtnemer aan opdrachtgever 
OVEREENKOMST 

  
12 Vervanging van de materialen  

  
12.1 De opdrachtnemer zal materialen niet vervangen 

voor deze gedetailleerde technische specificaties of 
anders afwijken van de OVEREENKOMST zonder de 
schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. 
Goedkeuring door de opdrachtgever van de 
tekeningen, monsters of andere 
vertegenwoordigingen vormt geen aanvaarding van 
eventuele afwijkingen van de specificaties, tenzij de 
opdrachtnemer hetzelfde heeft als afwijkingen door 
een afzonderlijke schriftelijke kennisgeving bij de 
indiening van dergelijke tekeningen, monsters of 
andere representaties voor goedkeuring van 
opdrachtgever.  
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12.2 De opdrachtgever zal verwijzen naar deze 
mededelingen waar nodig. Als er geen melding 
gemaakt is, accepteert opdrachtgever geen 
afwijkingen.  

12.3 Indien gewenst door de opdrachtgever, levert 
opdrachtnemer voldoende bewijs van de soort 
en de kwaliteit van verwerkte materialen in de 
goederen.  
 

13 Garantie  
  

Garanties van opdrachtnemer:  
 

a. dat de materialen, goederen en/of diensten van 
goede kwaliteit, nieuwe, vrij van eventuele 
gebreken, overeenkomstig de voorschriften van 
de OVEREENKOMST, geproduceerd volgens de 
hoogste normen van engineering en productie en 
geschikt voor het beoogde doel zullen. 

 
b. dat ten aanzien van de materialen, goederen 

en/of diensten als een minimum de wettelijke 
voorschriften en regeringsbeleid van het land van 
productie worden nageleefd en dat de materialen, 
goederen en/of diensten of het gebruik ervan 
geen eventuele gevaren voor de gezondheid van 
de veiligheid van personen en/of eigendommen. 

 
13.1 De garantie impliceert - zonder beperking van 

opdrachtgever recht op schadevergoeding voor 
kosten, schade en rente (exclusief verlies van 
winst, die is slechts verschuldigd door de 
opdrachtnemer in geval van opzettelijk 
wangedrag of grove nalatigheid) - dat alle 
gebreken die zich voordoen tijdens de 
garantieperiode, behalve die veroorzaakt door 
normale slijtage, wordt onmiddellijk kosteloos na 
de eerste aankondiging door de opdrachtgever 
worden rechtgezet volledig door opdrachtnemer. 

 
13.2 Opdrachtnemer garantie blijft van kracht tot het 

einde van twaalf maanden vanaf de datum 
waarop de materialen, goederen en/of diensten 
of de installatie waar zij deel van uitmaken zijn 
gestoken bewerking of 24 maanden na de 
levering en acceptatie, voorvalt eerst. 
 

13.3 In het geval dat opdrachtnemer geen eind de 
materialen, goederen en/of diensten binnen 14 
dagen na ontvangst van de aankondiging van 
opdrachtgever, neemt is opdrachtgever gratis, 
zonder afbreuk te doen aan de voortzetting van 
de garantieverplichtingen van de 
opdrachtnemer, om gezegd te hebben defecten 
gecorrigeerd ten koste van de opdrachtnemer, 
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer dit 
anders binnen genoemde veertien dagen 
termijn overeenkomen. 
 

13.4 Als de veiligheid van personen en 
eigendommen of andere dringende 
omstandigheden dat vereisen, zullen de 
opdrachtgever recht hebben op reparaties 
gemaakt ten koste van de opdrachtnemer 
voordat de opdrachtnemer heeft gemeld. 
Kennisgeving krijgt dan zo spoedig mogelijk. 
 

13.5 Een nieuwe 12 maanden garantie geldt voor 
herstelde of vervangen materialen, goederen 
en/of diensten of delen daarvan. 

 
14 Vergoeding en inbreuken op octrooien/derde 

partij rechten Industriële en intellectuele 
eigendom 

 
14.1 Opdrachtnemer garandeert opdrachtgever het 

recht op gratis gebruik en verwijdering van de 
materialen, goederen en/of geleverde diensten. 
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever uit en 
opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van 
derden, uit elke overtreding of vermeende inbreuk 
op octrooirechten en/of andere rechten van 
derden.  

14.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle kosten 
inclusief juridische kosten door opdrachtgever 
geleden en veroorzaakt door overtreding of 
vermeende inbreuk op octrooirechten en/of 
andere rechten van derden.  

14.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 
behoudt dan wel verkrijgt Opdrachtgever uit 
eigendom, de auteursrechten, alsmede alle 
overige rechten van intellectuele of industriële 
eigendom ter zake alle krachtens de 
overeenkomst ontwikkelde en/of geleverde 
goederen, diensten, waaronder begrepen 
ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, 
modellen, programmatuur en offertes, alsmede 
voorbereidend materiaal daarvan. Deze 
goederen, diensten en stukken blijven dan wel 
worden eigendom van Opdrachtgever en mogen 
zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op 
straffe van verbeurte van een boete aan 
Opdrachtgever ad € 5.000,= voor iedere 
overtreding, niet worden gekopieerd, aan derden 
getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Opdrachtnemer is gehouden deze zaken op 
eerste verzoek van Opdrachtgever te 
retourneren op straffe van een boete van€ 500,= 
per dag, aan Opdrachtgever te voldoen.  

14.4 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, 
daaronder begrepen doorverkoop, van de door 
haar geleverde goederen of van de door haar 
ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of 
vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal 
opleveren octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten, auteursrechten of andere rechten 
van derden.  

14.5 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voorts 
voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei 
inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten 
en zij zal Opdrachtgever alle schade vergoeden 
die het gevolg is van enige inbreuk. 

 
15 Beëindiging / Annulering  
 

15.1 Standaard voor opdrachtnemer 
Beëindiging van de OVEREENKOMST door 
opdrachtgever zal hiervan verplichten de 
opdrachtnemer in termen tot terugbetaling aan de 
opdrachtgever onmiddellijk alle geld betaald 
(indien van toepassing) en te betalen van alle 
kosten en schadevergoeding veroorzaakt door 
fout van de opdrachtnemer om te voldoen aan 
een van zijn verplichtingen (met uitzondering van 
verlies van winst, die is slechts verschuldigd door 
de opdrachtnemer in geval van opzettelijk 
wangedrag of grove nalatigheid). 

15.2 Opdrachtgever kan op elk gewenst moment de 
bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren door 
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer. 
In een dergelijk geval zal opdrachtgever betaling 
naar de opdrachtnemer voor kosten vóór een 
dergelijke beëindiging wordt bepaald volgens 
erkende boekhoudbeginselen samen met een 
redelijke vergoeding voor overhead en winst op 
werk is uitgevoerd. 

15.3 Opdrachtnemer zal alle activiteiten, inclusief de 
activiteiten van haar (sub-) leveranciers, binnen 
één dag nadat de schriftelijke opzegging merken 
van opdrachtgever aan opdrachtgever 
OVEREENKOMST, gerelateerde ophouden. Ook 
de opdrachtnemer en het is (sub-) leveranciers 
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zal nemen alle nodige maatregelen voor de juiste 
opslag van goederen en gedeeltelijk 
eindproducten die betrekking hebben op 
opdrachtgever OVEREENKOMST en die in het 
bezit van de opdrachtnemer. 

15.4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de 
overeenkomst tussentijds opzeggen wegens 
gewichtige redenen. Opdrachtnemer is dan 
gehouden de schade voor Opdrachtgever als 
gevolg van beëindiging te beperken, indien en 
voor zover dat van hem in de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag 
worden, gelet op onder meer het verhaal voor de 
daaraan verbonden kosten en de grond voor 
beëindiging.  

15.5 Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de 
nakoming van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst door één of meerdere van haar 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of 
van andere overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren 
na te komen, alsmede in geval van faillissement 
of surséance van betaling en in geval van 
stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of 
overname of enige daarmee vergelijkbare 
toestand van de onderneming van 
Opdrachtnemer, is zij van rechtswege in verzuim 
en heeft Opdrachtgever het recht de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden door middel vaneen 
schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer. In 
dat geval is Opdrachtgever tevens gerechtigd zijn 
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 aan 
Opdrachtgever verder toekomende rechten, 
daaronder begrepen het  recht van 
Opdrachtgever op volledige schadevergoeding. 

15.6 Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze 
gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle zonder 
korting of verrekening opeisbaar zijn.  

15.7 In geval Opdrachtnemer in staat van faillissement 
wordt verklaard, is Opdrachtgever tevens 
bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke 
termijn te verklaren, of hij bereid is de 
overeenkomst gestand te doen, onder 
zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de 
overeenkomst. Indien de curator niet binnen de 
gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn 
de overeenkomst gestand te doen, kan de curator 
zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst 
meer vorderen. In geval van verlening van 
surséance van betaling aan Opdrachtnemer is 
het in dit lid bepaalde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat voor “de 
curator” wordt gelezen “Opdrachtnemer en de 
bewindvoerder”. 

  
16 Overmacht  
  

16.1 Overmacht: een gebeurtenis of omstandigheid 
die buiten de controle van een partij die deze 
partij niet kan redelijkerwijs hebben verricht tegen 
vóór het aangaan van de overeenkomst, die 
hebben zich voorgedaan, dergelijke partij kon niet 
redelijkerwijs hebben vermeden of overwinnen, 
en die niet aanzienlijk toe te schrijven aan de 
wederpartij, waardoor het onmogelijk of illegale te 
voeren, overeenkomstig de OVEREENKOMST  

 
16.2 Overmacht kan omvatten, maar is beperkt tot de 

volgende gebeurtenissen of omstandigheden, zo 

lang als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:  
 

- Natuur (werking van de krachten van de natuur 
zoals brand, aardbevingen, overstromingen, 
explosies); 

- oorlog, vijandelijkheden (of oorlog worden 
verklaard of niet), invasie, wet van buitenlandse 
vijanden, mobilisatie, inkoopvoorstellen of 
embargo; 

- opstand, revolutie, opstand, of militaire of 
toegeëigend macht, of een burgeroorlog; 

- rel, commotie, stoornis, staking of lock-out door 
personen andere dan de opdrachtnemers 
personeel en andere werknemers van de 
opdrachtnemer, zijn onderaannemers, 
leveranciers en alle andere partijen aan de 
opdrachtnemer gerelateerde. 

16.3 Onvoorziene problemen bij vervaardiging zoals 
stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij het 
verkrijgen van de leveringen (tenzij overmacht), 
tekort aan arbeidskrachten door de 
opdrachtnemer of zijn onderaannemers worden 
niet beschouwd als overmacht. 

16.4 De prestaties van de overeenkomst wordt 
uitgesteld zolang het effect van de overmacht 
voortduurt. 

16.5 Moet een situatie van overmacht langer dan 
één honderd (100) dagen, zullen de 
rechtstreeks betrokken partijen met de postbus 
ontmoeten om te praten over eventuele 
wijzigingen van de overeenkomst, die in 
overeenstemming met de bijzondere 
omstandigheden. 
 

17  Geheimhouding / fatsoen rechten  
 

17.1 Opdrachtnemer niet zonder schriftelijke 
toestemming van opdrachtgever vooraf 
openbaar maken aan derden of gebruiken ten 
behoeve van derden, de knowhow en de 
gegevens van de opdrachtgever die zijn kennis 
in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst.  

17.2 Tekeningen, specificaties, handleidingen, 
bepaalde software enz., of ter beschikking 
gesteld door opdrachtgever geproduceerd door 
opdrachtnemer op verzoek van de 
opdrachtgever, zal blijven of worden eigendom 
van de opdrachtgever en kunnen worden 
gebruikt door opdrachtgever naar eigen 
goeddunken. Opdrachtnemer wordt niet 
dergelijke documenten kopiëren zonder 
schriftelijke toestemming vooraf van de 
opdrachtgever.  

17.3 Opdrachtnemer vergewist zich van 
opdrachtgever documenten en tekeningen 
voor eventuele fouten en/of 
tegenstrijdigheden, die zal onmiddellijk 
worden gemeld aan de opdrachtgever.  

17.4 Opdrachtnemer garandeert in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst 
geheimhouding tegenover derden van alle 
(bedrijfs)informatie en gegevens, afkomstig 
van Opdrachtgever die op enigerlei wijze te 
harer kennis is gekomen of gebracht. 

17.5 Opdrachtnemer zal in het kader van de 
overeenkomst alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen ter 
bescherming van de belangen van 
Opdrachtgever, dan wel klanten van 
Opdrachtgever.  

17.6 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever, enige vorm 
van publiciteit te geven aan de uitvoering van 
de overeenkomst alsmede hiermee 
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samenhangend direct of indirect contact te 
onderhouden met klanten van 
Opdrachtgever, dan wel klanten van 
Opdrachtnemer.  

17.7 Bij overtreding van een in dit artikel 
omschreven verbod, gebod, dan wel garantie, 
verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van 
Opdrachtgever een dadelijk invorderbare 
boete van €15.000,= voor elke overtreding 
alsmede € 1.000,= voor elke dag dat 
Opdrachtnemer in overtreding is, 
onverminderd de overige aan Opdrachtgever 
toekomende vorderingen, waaronder 
begrepen het recht op volledige 
schadevergoeding.  

17.8 De geheimhoudingsplicht blijft tevens van 
kracht na het einde van de overeenkomst. 

 
18 Publiciteit  

 
18.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om te verwijzen 

naar de OVEREENKOMST of goederen wanneer 
publiceren of reclame in tijdschriften, papers, 
procedure, zakelijke brieven, brochures of 
gelijkaardige publicaties zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van opdrachtgever. 
Opdrachtnemer zal niet zonder schriftelijke 
toestemming vooraf foto’s of video’s maken van de 
goederen.  

18.2 Opdrachtnemer garandeert in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst geheimhouding 
tegenover derden van alle (bedrijfs)informatie en 
gegevens, afkomstig van Opdrachtgever die op 
enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of 
gebracht. Opdrachtnemer zal in het kader van de 
overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen ter bescherming van de belangen van 
Opdrachtgever, dan wel klanten van 
Opdrachtgever.  

18.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever, enige vorm van publiciteit te geven 
aan de uitvoering van de overeenkomst alsmede 
hiermee samenhangend direct of indirect contact te 
onderhouden met klanten van Opdrachtgever, dan 
wel klanten van Opdrachtnemer.  

18.4 Bij overtreding van een in dit artikel omschreven 
verbod, gebod, dan wel garantie, verbeurt 
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever 
een dadelijk invorderbare boete van €15.000,= voor 
elke overtreding alsmede € 1.000,= voor elke dag 
dat Opdrachtnemer in overtreding is, onverminderd 
de overige aan Opdrachtgever toekomende 
vorderingen, waaronder begrepen het recht op 
volledige schadevergoeding.  

18.5 De geheimhoudingsplicht blijft tevens van kracht na 
het einde van de overeenkomst. 

 
19 Toepasselijk recht  
 
19.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die 

daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van 
toepassing, ook wanneer de uitvoering elders 
plaatsvindt. 

 
20 Overdracht en indeplaatsstelling 

  
20.1 Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die 

voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel, 
noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever.  

20.2 Opdrachtnemer is ter zake de uitvoering van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst niet gerechtigd 
een ander, geheel noch gedeeltelijk, voor hem in de 
plaats te stellen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever.  
20.3 In geval Opdrachtgever toestemming verleent voor 

het in het eerste en tweede lid van dit artikel 
bepaalde, heeft hij het recht aan de toestemming 
voorwaarden te verbinden.  

20.4 In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na 
overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet 
naar behoren zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
kan c.q. zal nakomen, is Opdrachtgever bevoegd te 
verlangen dat Opdrachtnemer uitvoering van de 
overeenkomst voor zijn rekening en risico, geheel of 
gedeeltelijk aan (een) door Opdrachtgever aan te 
wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat 
Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

 
21 Aansprakelijkheid 
21.1 Opdrachtnemer komt toerekenbaar tekort jegens 

Opdrachtgever indien de goederen niet voldoen aan 
de kwalificaties en garanties zoals omschreven in 
artikel 8, alsmede indien Opdrachtnemer bij de 
uitvoering van de opdracht handelt op een wijze, die 
een goed, met normale vakkennis uitgerust en 
zorgvuldig handelend Opdrachtnemer had kunnen en 
moeten vermijden en nadat hij door Opdrachtgever 
schriftelijk in gebreke is gesteld om de tekortkoming -
indien mogelijk- binnen een redelijke termijn te 
herstellen.  

21.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 
door Opdrachtgever of door derden wordt geleden als 
gevolg van handelen of nalaten van Opdrachtnemer; 
van zijn personeel of van degenen die door hem bij 
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, 
tenzij de schade het gevolg is van overmacht. 

21.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor 
aanspraken van derden waaronder vergoeding van 
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in 
de vorige twee leden van dit artikel en zal op eerste 
verzoek van Opdrachtgever een schikking treffen met 
die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of 
gezamenlijk met Opdrachtgever -één en ander ter 
beoordeling door Opdrachtgever- verweren tegen 
aanspraken als hiervoor bedoeld.  

21.4 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel 
en medewerkers van Opdrachtgever eveneens als 
derden aangemerkt.  

21.5 Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid, 
als bedoeld in dit artikel, genoegzaam verzekeren en 
verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de 
hiertoe gesloten verzekeringspolis.   

 


