Algemene inkoopvoorwaarden van Betonindustrie “De Veluwe” B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 08023077

A. Algemene bepalingen

Artikel 1.
1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op offerteaanvragen,
bestellingen en andere overeenkomsten van de besloten vennootschap Betonindustrie
“De Veluwe” B.V., hierna te noemen: “De Veluwe”.

2.

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door De
Veluwe.

3.

Alle offerteaanvragen, inkooporders of andere opdrachten en overeenkomsten worden
gegeven, respectievelijk aangegaan onder uitdrukkelijke afwijzing en terzijdestelling
van de verkoopvoorwaarden van de leverancier, dienstverlener of (onder)aannemer,
hierna mede te noemen: wederpartij.

4.

Door het aangaan van de overeenkomst met De Veluwe verklaart wederpartij zich
akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden.

5.

Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien
deze schriftelijk met De Veluwe zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen
deze algemene inkoopvoorwaarden en de betreffende overeenkomst, prevaleren deze
algemene inkoopvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking daarvan.

Artikel 2.
1.

Prijzen, die zijn overeengekomen zijn vast en onverrekenbaar en worden, behoudens
verlegging, vermeerderd met het toepasselijke Btw-tarief. Als prijzen gelden steeds die,
welke zijn opgegeven bij de offerte, de bestelling of de betreffende overeenkomst.

2.

Indien de wederpartij zijn (catalogus)prijzen verlaagt, voordat de goederen worden
geleverd of de werkzaamheden worden verricht, is De Veluwe gerechtigd tot een
evenredige verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 3. Verbod van cessie
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Het is wederpartij verboden om haar vorderingen, voortvloeiende uit enige overeenkomst met
De Veluwe zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Veluwe aan derden te
cederen, te verpanden of onder enige andere titel over te dragen.

B. Voorwaarden met betrekking tot levering van goederen en het verrichten van
diensten.

Artikel 4. Levering
1.

Onverminderd het recht van De Veluwe om de goederen bij ontvangst te controleren en
te keuren, geschiedt inontvangstname van de goederen te allen tijde onder voorbehoud
van het recht om op grond van de kwaliteit en de kwantiteit van de goederen de levering
af te keuren en te retourneren.

2.

Goederen dienen te allen tijde de eigenschappen te hebben die beantwoorden aan de
wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften die gelden ten tijde van de levering en
tevens aan de overeengekomen vereisten, specificaties, voorwaarden, tekeningen en
monsters.

3.

Eerst nadat de goederen door De Veluwe zijn goedgekeurd worden deze als geleverd
beschouwd.

4.

Indien De Veluwe de goederen afkeurt, is De Veluwe gerechtigd om naar eigen keuze
vervanging van de goederen te vorderen, dan wel vervangende schadevergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De Veluwe is tevens gerechtigd de
goederen op kosten van de wederpartij te retourneren.

5.

Indien de wederpartij op vordering van De Veluwe overgaat tot het opnieuw leveren van
de goederen, blijft de oorspronkelijke leveringstermijn in stand. Indien de hernieuwde
levering na leveringstermijn plaatsvindt, levert dit een overschrijding van de
overeengekomen levertijd op.

6.

De wederpartij is aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door onvoldoende of
onjuiste verpakking, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door aflevering op een
andere plaats dan door De Veluwe aangegeven.

7.

Indien om welke reden dan ook De Veluwe niet in staat is om de goederen in ontvangst
te nemen op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats, zal de
wederpartij in overleg met De Veluwe de goederen (doen) bewaren, beveiligen en alle
redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, tot het
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moment dat De Veluwe in staat is om de goederen in ontvangst te nemen, zonder dat de
wederpartij gerechtigd is om de kosten daarvan aan De Veluwe in rekening te brengen.
8.

Certificaten, attesten, certificaten van oorsprong, paklijsten, instructieboeken,
onderhoudsvoorschriften en andere documentatie behoren tot de te leveren goederen en
dienen tenminste gelijktijdig met die goederen aan De Veluwe te worden geleverd.

9.

Indien het door De Veluwe verzonden bestelformulier de term “franco” vermeldt, dient
franco, derhalve zonder meerkosten, geleverd te worden op het in het bestelformulier
vermelde leveringsadres.

10.

De overeengekomen levertijden zijn bindend en fataal. Overschrijding van de
overeengekomen levertijd of het niet voldoen aan de overeengekomen richtlijnen van
levertijden, geeft De Veluwe het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en/of
ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alsmede het recht
op schadevergoeding.

11.

Indien De Veluwe ten gevolge van te late levering en/of annulering van de levering door
de wederpartij vervangende goederen moet bestellen of andere maatregelen moet
treffen, is de wederpartij voor de schade die De Veluwe ten gevolge daarvan lijdt,
volledig aansprakelijk. De Veluwe is niet gehouden om de goederen af te nemen vóór de
overeengekomen leverdatum.

12.

Goedkeuring door De Veluwe van geleverde of nog te leveren goederen ontslaat de
wederpartij niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid voortvloeiende
uit de wet of overeenkomst.

Artikel 5. Risico
Tenzij anders wordt overeengekomen is het risico voor de gekochte goederen voor rekening
van de wederpartij tot het moment van feitelijke levering.

Artikel 6. Betaling en zekerheid
1.

De wederpartij dient tegelijkertijd met de levering van de goederen deze levering te
factureren. Voor de betaling van de facturen geldt een betalingstermijn van 42 dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de
levering door De Veluwe niet wordt aanvaard tengevolge van enige tekortkoming aan de
zijde van de wederpartij is De Veluwe gerechtigd om de betaling op te schorten. De
factuur dient een gespecificeerd inzicht te geven in wat is geleverd en dient tevens te
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voldoen aan de eisen zoals gesteld in Afdeling 4 van Hoofdstuk 6 van de Wet op de
omzetbelasting 1968.
2.

De factuur dient te worden voorzien met een kopie van de opdracht/bestelling van De
Veluwe waarop deze factuur betrekking heeft. De factuur dient te worden geadresseerd
aan Betonindustrie “De Veluwe” B.V., Postbus 92, 7950 AB Staphorst.

3.

Betaling brengt niet automatisch mee dat de levering door De Veluwe is aanvaard. De
wederpartij is door betaling overigens ook niet gekweten van enige garantieverplichting
en/of aansprakelijkheid, waartoe hij gehouden is op basis van de overeenkomst of de
wet.

4.

De Veluwe kan niet worden verplicht tot het stellen van enige zekerheid of het doen van
enige vooruitbetaling op de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.

5.

De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op De Veluwe te compenseren of
te verrekenen met een schuld van de wederpartij aan een andere vennootschap die tot de
groep behoort van De Veluwe. Zolang de vordering nog niet opeisbaar is en De Veluwe
niet in verzuim is met betaling van enige factuur van de wederpartij, is de wederpartij
niet gerechtigd tot verrekening van enige schuld van de wederpartij aan De Veluwe.

Artikel 7. Octrooien, licenties, geheimhouding
1.

De wederpartij verplicht zich tegenover De Veluwe tot geheimhouding tegenover
derden van alle tekeningen, beschrijvingen, specificaties, modellen, constructies,
schema’s, technische bescheiden en andere bedrijfsinformatie, evenals knowhow in de
ruimste zin van het woord afkomstig van De Veluwe, die op enigerlei wijze te zijner
kennis zijn gebracht of zijn gekomen.

2.

De wederpartij garandeert dat de door hem geleverde goederen geen inbreuk maken op
enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of
handelsnaam van een derde.

3.

De wederpartij vrijwaart De Veluwe en de eventuele opdrachtgever van De Veluwe
voor alle aanspraken van derden in verband met enige overtreding van de
garantieverplichtingen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Alle schade die De Veluwe
hierdoor lijdt zal door de wederpartij worden vergoed.
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Artikel 8. Garantieverplichtingen
1.

De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel
waarvoor De Veluwe deze wenst te gebruiken en wel gedurende een periode van 10
jaren na datum van levering, tenzij partijen schriftelijk een andere garantietermijn
overeenkomen.

2.

De wederpartij is verplicht om goederen, waarvan De Veluwe de levering heeft
afgekeurd, onverwijld te (doen) herstellen of te (doen) vervangen.

3.

Indien en voor zover de wederpartij niet in staat is om binnen de daartoe door De
Veluwe gestelde termijn zijn verplichtingen uit het vorige lid na te komen, is De Veluwe
zonder nadere aankondiging gerechtigd om deze reparaties of vervanging zelf of door
derden voor rekening van de wederpartij te doen verrichten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1.

Behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wet is de wederpartij onverminderd
aansprakelijk voor schade die door De Veluwe wordt geleden tengevolge van fouten in
ontwerpen, adviezen van de wederpartij en gebreken die aan de goederen blijken te
kleven. Bovendien is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

2.

De wederpartij dient zich adequaat te verzekeren tegen contractuele en wettelijke
aansprakelijkheid. Op eerste verzoek van De Veluwe dient de wederpartij inzage te
geven in de originele polis of, naar keuze van De Veluwe, een kopie van die polis te
verstrekken.

3.

Iedere aansprakelijkheid van De Veluwe is uitgesloten, behoudens indien deze schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Veluwe of haar werknemers.

Artikel 10. Eigendom
1.

Zodra de goederen aan De Veluwe zijn geleverd, wordt De Veluwe geacht eigenaar te
zijn geworden van deze goederen.

2.

De wederpartij doet afstand van enig eigendomsvoorbehoud en garandeert dat op de
goederen evenmin een eigendomsvoorbehoud van derden rust.

3.

Indien en voor zover De Veluwe de goederen vooruitbetaalt, waaronder wordt begrepen
de vooruitbetaling van het materiaal waaruit de goederen worden vervaardigd, wordt De
Veluwe geacht eigenaar te zijn van deze goederen, in die zin dat de wederpartij deze
goederen vanaf het moment van betaling houdt voor De Veluwe.
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4.

Indien en voor zover het vorige lid niet tot eigendomsoverdracht zou leiden of kunnen
leiden, wordt in het geval als genoemd in het vorige lid door de wederpartij reeds nu
voor alsdan een pandrecht gevestigd op deze goederen, welk pandrecht door De Veluwe
bij onderhandse geregistreerde of authentieke akte kan worden vastgelegd.

Artikel 11. Geschillenregeling
1.

Op alle overeenkomsten van De Veluwe is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. In geval van een geschil tussen partijen dat niet binnen een redelijke termijn
met een maximum van 30 dagen, kan worden opgelost, is uitsluitend bevoegd de rechter
van de gewone rechtbank van de woonplaats van De Veluwe. In het kader van deze
forumkeuze is ieder der partijen te allen tijde gerechtigd om ter verkrijging van een
onmiddellijke voorziening zich tot deze rechtbank te wenden.

Artikel 12. Overige bepalingen
1.

Indien De Veluwe door derden of van buitenkomende omstandigheden wordt
genoodzaakt om de met die derden overeengekomen leveringstermijn en/of de aard van
de te leveren goederen te wijzigen, voordat de goederen bij de wederpartij in productie
zijn genomen, zullen De Veluwe en de wederpartij overleg plegen over aanpassing van
levertijd en de hoeveelheid en eventuele aanpassing van de prijs, zonder dat De Veluwe
aansprakelijk is voor eventueel daardoor veroorzaakte schade bij de wederpartij.

2.

De wederpartij is verplicht om De Veluwe te waarschuwen indien en zodra zij in de
door De Veluwe verstrekte specificaties in de bestelling een kennelijke fout ontdekt.

3.

De Veluwe is gerechtigd om te allen tijde het bedrijfspand en het bedrijfsterrein van de
wederpartij te betreden om ter plaatse het productieproces en het kwaliteitszorgsysteem
van de wederpartij te kunnen verifiëren en controleren. Een dergelijke controle door De
Veluwe ontslaat de wederpartij niet van haar overige verplichtingen die uit deze
overeenkomst en de wet volgen.

C. Voorwaarden met betrekking tot onderaanneming

Artikel 13. Verplichtingen van de onderaannemer
De verplichtingen van de onderaannemer omvatten:
a. Het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren.
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b. Uitsluitend door De Veluwe gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
c. Het beschikken over en op verzoek van De Veluwe tonen van:
- zijn geldige inschrijving bij een bedrijfsvereniging, voor zover vereist en voor zover
de bedrijfsvereniging die verstrekt;
- zijn vestigingsvergunning, voor zover vereist.
- zijn registratienummers ten aanzien van de afdracht van premies werknemers- en
volksverzekeringen en loonbelasting.
d. De Veluwe een staat te overhandigen, omvattende de namen van alle werknemers, die door
hem van week tot week in het werk zijn gesteld, met desgevraagd daarbij kopieën van geldige
identiteitsbewijzen van deze werknemers.
e. De Veluwe desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken.
f. Al zijn verplichtingen tegenover de door hem in het werk gestelde werknemers strikt na te
komen.
g. Telkenmale op verzoek van De Veluwe een verklaring te tonen betreffende zijn
betalingsgedrag ten aanzien van de afdracht van premies werknemers- en volksverzekeringen
en een verklaring betreffende zijn afdracht van loonbelasting zoals bedoeld in het kader van
de Ketenaansprakelijkheidsregeling vastgestelde richtlijn(en).
h. Zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever
van De Veluwe voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van De Veluwe.
i. De Veluwe te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever en/of
derden wegens het niet naleven door de onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst dan wel ingevolge de wet.

Artikel 14. Werkwijze
1.

De onderaannemer dient het hem ter beschikking gestelde materiaal als een goed
aannemer te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn
voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze
verplichting.

2.

De onderaannemer maakt desgevraagd weekrapporten op volgens een door De Veluwe
te verstrekken model. Hij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende
weekrapporten aan De Veluwe voor akkoord aan.

3.

De onderaannemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde in
onderaanneming te laten uitvoeren dan na van De Veluwe verkregen schriftelijke
goedkeuring. De onderaannemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter
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beschikking gestelde ('ingeleende') arbeidskrachten dan na van De Veluwe schriftelijk
verkregen toestemming. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als
bedoeld in dit lid, is de onderaannemer verplicht de geldende administratieve
voorschriften stipt na te leven.
4.

Indien de onderaannemer het werk met inachtneming van lid 3, geheel of gedeeltelijk
opdraagt aan een andere onderaannemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te
stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken,
zodanig dat de opdrachtgevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van
hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer die van onderaannemer.

5.

De Veluwe is verplicht de onderaannemer binnen een redelijke termijn vóór de datum
waarop volgens deze overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, te
waarschuwen wanneer de onderaannemer zijn werkzaamheden niet op het afgesproken
tijdstip kan aanvangen.

Artikel 15. Wettelijke bepalingen en andere voorschriften
1.

De onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere
voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke De Veluwe krachtens de door hem
gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk waarvan het in deze
overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te
nemen.

2.

De onderaannemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen,
waaronder ook de hieronder bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem
uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen.

3.

De onderaannemer verplicht zich tegenover De Veluwe om aan zijn wettelijke
verplichtingen tot afdracht van premies werknemers- en volksverzekeringen alsmede
van loonbelasting, die verband houdt met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen
en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven. De Veluwe is bevoegd de administratie
van de onderaannemer te (doen) controleren of deze zijn in dit lid bedoelde
verplichtingen stipt nakomt.

Artikel 16. Facturatie
1.

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de betaling uiterlijk 42 dagen na
ontvangst van de desbetreffende factuur door De Veluwe geschieden, tenzij anders is
overeengekomen.
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2.

De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in Afdeling 4 van Hoofdstuk 6
van de Wet op de omzetbelasting 1968. De onderaannemer dient op deze gedagtekende
en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk
te vermelden:
-het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
-het werk en de plaatsen van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
-het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
-de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
-een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al of niet
van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.

Artikel 17. Betalingen
1.

De Veluwe is pas verplicht te betalen zodra het werk of het gedeelte van het werk
waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de onderaannemer naar genoegen is
opgeleverd en nadat de onderaannemer hem desgevraagd heeft aangetoond dat deze de
in het werk gestelde werknemers het hun toekomende heeft betaald.

2.

De Veluwe heeft steeds het recht de door de onderaannemer ter zake van het werk
verschuldigde premies werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting waarvoor
De Veluwe ingevolge de Ketenaansprakelijkheidsregeling hoofdelijk aansprakelijk is,
aan de onderaannemer, te betalen door storting op diens verplicht aan te houden
geblokkeerde rekening in de zin van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. Ingeval De
Veluwe van dit recht gebruik maakt is de onderaannemer verplicht de nadere regels met
betrekking tot een geblokkeerde rekening in de zin van de
Ketenaansprakelijkheidsregeling stipt na te komen.

3.

Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is De Veluwe te allen tijde bevoegd de
hierboven bedoelde bedragen aan premies werknemers- en volksverzekeringen en
loonbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens de onderaannemer
rechtstreeks aan de ontvanger der belastingen c.q de UWV te voldoen.

4.

In het geval als in lid 2 en 3 bedoeld, is De Veluwe door betaling hiervan jegens de
onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 18. Verhaal
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1.

Indien De Veluwe na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en premies door
de onderaannemer of na hem komende onderaannemers, deze belasting en premies heeft
moeten voldoen, heeft De Veluwe ten belope van het gehele bedrag dat door haar is
voldaan, verhaal op de onderaannemer. De vordering van De Veluwe wordt
vermeerderd met de wettelijke rente en de in redelijkheid gemaakte kosten.

2.

Door voldoening van De Veluwe aan zijn verplichtingen ingevolge de toepasselijke
CAO tegenover de werknemers van zijn onderaannemer heeft De Veluwe op de
onderaannemer verhaal ten belope van wat door De Veluwe te dezer zake is voldaan,
vermeerderd met de wettelijke rente en de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 19. Ontbinding
1.

De Veluwe is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden onverminderd haar
recht op schadevergoeding indien artikel 13, artikel 14, artikel 15 en artikel 17 niet
worden nageleefd. Dit geldt indien de onderaannemer de bedrijfsvoering dan wel de
zeggenschap daarover aan een derde overdraagt, tenzij de onderaannemer garandeert dat
De Veluwe van deze overeenkomst geen nadeel ondervindt.

2.

De Veluwe is gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per
direct te ontbinden in geval de onderaannemer:
- een aanvraag tot surseance van betaling indient;
- de bedrijfsvoering staakt;
- in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 20. Geschillenregeling
1.

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd en behoudens enige uitdrukkelijke schriftelijke afwijking door
partijen, die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel mochten zijn, tussen De Veluwe en onderaannemer mochten ontstaan,
worden, met uitsluiting van de bevoegdheid van de gewone rechtbank, beslecht door
middel van arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad
van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze op het moment van het indienen van het
arbitrageverzoek luiden.
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2.

In afwijking hiervan kunnen geschillen omtrent goederen of vorderingen, waarvan de
waarde niet meer dan € 1.500,= (exclusief BTW) beloopt ter keuze van de meest gerede
partij aan de rechtbank (sector Kanton) worden voorgelegd.

3.

Op de overeenkomst tussen De Veluwe en onderaannemer is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

D. Voorwaarden met betrekking tot vervoer

Artikel 21. Toepasselijke voorwaarden
1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming met een afwijking door De Veluwe,
zijn op te sluiten vervoersovereenkomsten nimmer enige algemene vervoerscondities van
toepassing, waaronder begrepen de algemene vervoerscondities 1983.
2. Behoudens de navolgende bepaling wordt de vervoersovereenkomst beheerst door de
bepalingen van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22. Bijzondere bepaling
In afwijking van artt. 24, 27, 64 en 67 van Boek 8 BW is De Veluwe niet aansprakelijk voor
schade die de vervoerder of expediteur lijdt ten gevolge van het niet tijdig ter beschikking
stellen van de goederen en de vereiste documenten.
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