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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.  
gevestigd te Zaandam. 
 
Artikel 1: Definities 
a. Opdrachtgever: de naamloze vennootschap Timber and Building Supplies Holland N.V. en de aan 

haar gelieerde ondernemingen. 
b. Leverancier: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon waarmee Timber and Building Supplies 

Holland N.V. een overeenkomst sluit. 
c. Overeenkomst: de overeenkomst betreft zowel de levering van zaken, het  verrichten van werk-

zaamheden alsmede het verlenen van diensten. 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid  
a. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, op-

drachten en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken aan en het verrichten van 
diensten door de Leverancier aan/voor de Opdrachtgever.  

b. De algemene voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand worden gewe-
zen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden behoeven de voor-
afgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

c. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden op enig moment ge-
heel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Alge-
mene Inkoopvoorwaarden bepaalde onverminderd van toepassing. 

d. In geval van strijdigheid tussen de verschillende bepalingen, prevaleren bijzonder overeengeko-
men bepalingen boven de bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 

e. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amster-
dam onder nummer 37077570. 

 
Artikel 3: Kosten aanbiedingen 
Eventuele kosten verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven, waaronder ook begre-
pen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d., door of namens de Leverancier gemaakt, worden door 
de Opdrachtgever niet vergoed. 
 
Artikel 4: Wijzigingen 
a. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoeda-

nigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 
b. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen 

vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te ge-
ven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen acht werkdagen na kennis-
geving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien de Leverancier binnen de 
hiervoor genoemde termijn geen gewijzigde prijs aan Opdrachtgever opgeeft heeft de Leveran-
cier geen recht meer op de prijsverhoging. 

c. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk 
is, zullen partijen hierover in overleg treden. 

 
Artikel 5:  Overdracht van rechten en verplichtingen  
a. De Leverancier zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien 

geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

b. Indien Opdrachtgever toestemming verleent aan de Leverancier om (een gedeelte van) de rech-
ten en plichten uit de overeenkomst op een derde te doen overgaan, vrijwaart de Leverancier 
Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die hieruit mogelijkerwijs kunnen voortvloeien. 
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c. De vorderingen van de Leverancier op Opdrachtgever zijn niet voor verpanding of cessie vatbaar. 
 
Artikel 6: Prijs, facturering en betaling  
a. De overeengekomen prijzen zijn vast exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de 

nakoming van de verplichtingen van de Leverancier. 
b. De door de Leverancier afgegeven prijzen hebben een geldigheidsduur van 6 maanden, tenzij 

anders overeengekomen. 
c. Prijsstijgingen zijn en blijven voor rekening van de Leverancier, ook na het tot stand komen van 

de overeenkomst. Dit ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van 
de overeenkomst en de uitvoering ervan.   

d. De Leverancier zal per bestelling één factuur opstellen; op één factuur mag maximaal één be-
stelnummer staan. 

e. Opdrachtgever zal binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de gelever-
de zaken en/of diensten betalen, tenzij expliciet een andere betalingsconditie is overeengeko-
men. 

f. Bij vooruitbetaling dan wel termijnbetaling heeft Opdrachtgever het recht van Leverancier te 
verlangen dat hij een naar Opdrachtgevers oordeel voldoende zekerheid voor nakoming ver-
strekt. Als Leverancier hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in ver-
zuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade 
op Leverancier te verhalen. 

g. Opdrachtgever heeft het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten indien: 
- de facturen niet zijn voorzien van referentienummers, waaronder het bestelnummer en het 

nummer van de vestiging; 
- niet conform de bestellingen of orders zijn en/of; 
- niet zijn gespecificeerd per positie onder weergave van positienummer (s) en/of; 
- Opdrachtgever een tekortkoming in de zaken en/of diensten constateert. 

h. Opdrachtgever is bevoegd om haar opeisbare vorderingen terstond te verrekenen met de opeis-
bare schulden aan de Leverancier. 

i. Betaling door Opdrachtgever houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht, om op de 
uitvoering van de opdracht terug te komen. 

j. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door Leverancier ter zake van het werk verschul-
digde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Ketenaansprakelijk-
heid aansprakelijk is, aan Leverancier te betalen door storting op diens G-rekening dan wel in het 
depot dat de Ontvanger voor opdrachtnemer houdt.  

k. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hier-
voor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (on-
der)aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de Belastingdienst te 
voldoen. 

l. Mocht Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzin-
gen ontvangen omtrent het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de Leve-
rancier, dan heeft Opdrachtgever het recht om van de Leverancier een afdoende zekerheid te 
verlangen voor de correcte nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtgever 
bevoegd is om de overeenkomst te ontbinden conform het gestelde in artikel 16. 

m. Opdrachtgever is uitsluitend gebonden aan een door haar gegeven opdracht indien deze door 
een daartoe bevoegde medewerker van Opdrachtgever schriftelijk is gegeven of bevestigd. 

 
Artikel 7: Keuring  
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a. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag 
als na levering te (doen) keuren. De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf 
geen rechten ontlenen. 

b. De door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde goederen en diensten dienen te allen tijde te 
voldoen aan de met Opdrachtgever afgesproken specificaties en de geldende nationale en inter-
nationale wet- en regelgeving. 

c. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegen-
woordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn mede-
werking verschaffen aan de keuring. 

d. Indien de goederen na onderzoek door een onafhankelijk keuringsinstituut negatief zijn beoor-
deeld, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de Leverancier. 

e. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorge-
nomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de 
daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier. 

f. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken en/of diensten, zal de Leverancier binnen vijf 
werkdagen zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien de 
Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Op-
drachtgever gerechtigd de benodigde zaken en/of diensten van een derde af te nemen, dan wel 
zelf of door een derde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van de Leverancier, 
dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst. Een en ander laat het recht 
van Opdrachtgever op schadevergoeding onverlet. 

g. Indien de Leverancier niet binnen vijf (5) dagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft 
Opdrachtgever het recht de zaken aan de Leverancier voor diens rekening en risico te retourne-
ren. 

h. Inontvangstneming van zaken danwel betaling van de geleverde zaken door de Opdrachtgever 
houdt geen goedkeuring van de zaken in. Opdrachtgever behoudt in die gevallen het recht om de 
zaken alsnog af te keuren.   

 
Artikel 8: Levering 
a. Levering geschiedt “Delivery Duty Paid” (franco) op de overeengekomen plaats van aflevering, 

volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling of order, onver-
minderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden, tenzij expliciet anders overeengekomen.  

b. Het transport naar bouwplaats, inclusief het lossen op de bouwplaats is voor rekening en risico is 
van de Leverancier. Leenemballage wordt voor rekening en risico van de Leverancier aan de we-
derpartij geretourneerd. De Leverancier is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos retour te 
nemen.  

c. Levering van eventueel van toepassing zijnde certificaten, attesten, garantiebewijzen, e.d. zijn 
onderdeel van de levering, waarbij geldt dat deze bescheiden uiterlijk binnen 2 weken na leve-
ring van de producten in het bezit van Opdrachtgever dienen te zijn. 

d. Als de te leveren zaken door de Opdrachtgever worden opgehaald, dient de Leverancier hulp bij 
het laden te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te kunnen brengen. 

e. Leveringen dienen minimaal twee dagen voor aanbieding te zijn aangekondigd bij Opdrachtge-
ver. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor onaangekondigde zendingen te weigeren. De Le-
verancier verplicht zich minimaal daags na eerste aanbieding de zending kosteloos opnieuw aan 
te bieden. 

f. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet gerechtigd tot het doen van 
deelleveringen of deelprestaties. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder vooraf-
gaande mededeling niet overeengekomen deelleveringen en/of producten die teveel zijn gele-
verd voor rekening en risico van de Leverancier terug te zenden. 
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g. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als stipt en fataal en gel-
den voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. 
Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengeko-
men leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient de Leverancier Opdrachtge-
ver onverwijld hiervan in kennis te stellen. Dit laatste laat onverlet de overeengekomen gevolgen 
aan overschrijding van de leveringsdatum. De overeengekomen leveringstermijnen gelden als fa-
tale termijnen. 

h. Indien de Leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data, -termijn(en) overschrijdt, is 
Opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaande verklaring aan de Leverancier een boete op te 
leggen 1% van de prijs van de leverantie per dag overschrijding, tot maximaal 10% welke op de 
datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze 
boete laat Opdrachtgevers recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding onverlet. 

i. Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. De Leverancier zal in dit geval de zaken 
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 

 
Artikel 9: Verpakking 
a. De Leverancier zal te leveren zaken zorgvuldig verpakken en beveiligen en ervoor zorgen dat de 

leverantie op een geëigende wijze wordt vervoerd c.q. uitgevoerd en in goede staat de plaats van 
bestemming bereikt en veilig wordt gelost. 

b. De Leverancier dient elk bestelnummer van Opdrachtgever separaat te verpakken, tenzij uit-
drukkelijk anders wordt afgesproken. 

c. Het bestelnummer van Opdrachtgever zal duidelijk zichtbaar op de verpakking van de producten 
en de bijbehorende vrachtbrief worden vermeld. Hiervan kan niet worden afgeweken tenzij Op-
drachtgever dit nadrukkelijk in zijn bestelling opgeeft. Bij het niet nakomen hiervan, kan Op-
drachtgever de levering weigeren en/of de hieruit voortvloeiende schade bij de Leverancier ver-
halen. 

d. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening 
van Leverancier aan deze te retourneren. Leverancier is verplicht om op eerste verzoek van de 
Opdrachtgever de (transport) verpakkingsmaterialen retour te halen. Indien de Leverancier 
hiermee in gebreke blijft zullen de door Opdrachtgever te maken kosten bij de Leverancier in re-
kening worden gebracht. 

e. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoor-
delijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen worden 
verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier. 

 
Artikel 10: Risico- en eigendomsovergang  
a. De leverantie is voor risico van de Leverancier tot deze op de overeengekomen plaats is aange-

komen, zijn gelost en door Opdrachtgever schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoeg-
de persoon onder vermelding van diens naam. 

b. De eigendom van de zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment van afleveren. 
c. Te vervaardigen goederen worden geacht reeds op Opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra de 

Leverancier deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd; 
hij zal deze goederen voor Opdrachtgever gaan houden en individualiseren en kenmerken als 
zijnde eigendom van Opdrachtgever. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring 
in van het gepresteerde. 

d. Indien Opdrachtgever ten behoeve van de leverantie zaken aan de Leverancier ter beschikking 
stelt of geacht wordt te hebben gesteld, blijven deze eigendom van Opdrachtgever en is de Leve-
rancier verplicht om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van de Opdrachtgever onder 
zich te houden. 
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e. Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van Opdrachtge-
ver op het moment van hun ontstaan. De Leverancier wordt geacht de zaken gevormd te hebben 
voor Opdrachtgever en zal deze nieuwe zaken als eigendom van Opdrachtgever houden en aan 
Opdrachtgever desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen. 

 
Artikel 11: Garantie 
a. De Leverancier zal een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst stipt en zonder afwijkingen 

uitvoeren. De geleverde zaken, uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten zullen aan de 
overeenkomst beantwoorden en beschikken over de toegezegde eigenschappen. De Leverancier 
zal in geen geval afwijken van de eisen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige 
andere wijze afwijken van de specificaties, zonder vooraf verkregen schriftelijke en uitdrukkelijke 
toestemming van Opdrachtgever. 

b. De Leverancier staat gedurende de overeengekomen garantietermijn van minimaal 5 jaar of, bij 
gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn in voor de afwezigheid van eni-
ge zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een 
periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig 
konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming bedoeld in deze bepaling. Nieuwe ga-
rantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde zullen van toepassing zijn op de zaken die ter 
vervanging zijn verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van die zaken, daaronder mede 
begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of gerepareerde onderdelen invloed kun-
nen uitoefenen. 

c. Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is Opdrachtgever gerechtigd om de 
zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling 
te verlangen, ofwel te eisen dat de Leverancier op eerste aanzegging van Opdrachtgever voor ei-
gen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de za-
ken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht van Opdrachtgever op 
vergoeding van verdere schade, (waaronder mede begrepen gevolgschade) en schade geleden 
door derden.  

d. In afwijking van het vorige lid heeft Opdrachtgever de bevoegdheid, indien Leverancier in gebre-
ke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, het recht voor rekening 
en risico van Leverancier de garantiewerkzaamheden zelf te verrichten of door derden te doen 
verrichten. Opdrachtgever mag de aldus gemaakte kosten met aan Leverancier verschuldigde 
bedragen verrekenen.  

e. De Leverancier zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften - hoe ook genaamd - zoals toegepast 
door de keurende instanties, die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid en ge-
zondheid bij uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen. 

f. Het door de Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel en/of hulp-
personen zal/zullen voldoen aan door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezig-
heid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. 7. Bij het verrich-
ten van de prestatie op het (de) terrein(en) van Opdrachtgever of van derden moet de Leveran-
cier in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen, waaronder begrepen 
voorschriften van Opdrachtgever, of die van derden.  

 
Artikel 12: Industriële- en intellectuele eigendomsrechten  
a. De Leverancier garandeert dat de leverantie geen inbreuk maakt op octrooirechten of andere 

industriële- en intellectuele eigendomsrechten van derden. De Leverancier vrijwaart Opdracht-
gever tegen enige aanspraken door derden ter zake. 

b. Opdrachtgever is rechthebbende op alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten die ont-
staan of het gevolg zijn van de uitvoering van de Leverancier, zijn personeel of derden die door 
de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Op eerste vordering van 
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Opdrachtgever is de Leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het verwerven en 
zekerstellen van deze rechten. 

c. De Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt wordt door Opdrachtgever te gebrui-
ken, echter uitsluiten in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van 
Opdrachtgever. 

d. De Leverancier doet afstand van zijn persoonlijkheidsrechten uit artikel 25 lid 1 onder a van de 
Auteurswet. Voor zover het wijzigingen in het werk de zaken of de benaming daarvan betreft 
doet Leverancier bovendien afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 lid 1 
onder b en c van de Auteurswet. Leverancier zal zich niet beroepen op de in artikel 25 lid 4 van 
de Auteurswet verleende bevoegdheid.    

 
Artikel 13: Verzekering 
Opdrachtgever heeft het recht van de Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter af-
dekking van de risico’s. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal de Leverancier Opdrachtgever in-
zicht geven in de daartoe strekkende polis met bijbehorende voorwaarden. 
 
Artikel 14: Non-concurrentie 
De Leverancier zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks aanbieden van producten en/of 
diensten aan directe verwerkers in de bouw, met wie door Opdrachtgever onderhandelingen worden 
gevoerd of een overeenkomst wordt of is aangegaan. 
 
Artikel 15: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking  
a. De Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige be-

drijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toe-
stemming van Opdrachtgever. Hieronder vallen eveneens de door de Opdrachtgever verschafte 
knowhow, modellen, ontwerpen, tekeningen en andere documenten.  

b. Deze verplichtingen zullen door de Leverancier ook aan de werknemers en derden, die Leveran-
cier bij de uitvoering van deze overeenkomst inschakelt, worden opgelegd. 

c. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal Opdrachtgever een direct opeisbare 
boete aan de Leverancier opleggen van EUR 25.000 voor iedere overtreding. Het bedrag van de 
boete wordt door de Leverancier direct aan de Opdrachtgever betaald na eerdergenoemde vast-
stelling en mededeling daarvan door de Opdrachtgever. 

d. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat het recht van Opdrachtgever op nako-
ming, schadevergoeding en ontbinding onverlet. 

 
Artikel 16: Ontbinding 
a. De Leverancier is direct in verzuim en Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder in-

gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een aangetekende 
brief of deurwaardersexploot geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 
- De Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of 

van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien; 
- De Leverancier de overeengekomen leveringsdatum overschrijdt, ook indien er sprake is van 

niet toerekenbaar te kort schieten; 
- De Leverancier in staat van faillissement is verklaard, of surseance van betaling heeft aange-

vraagd; 
- De onderneming van de Leverancier wordt stilgelegd, vergunningen worden ingetrokken, er 

beslag wordt gelegd op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken die zijn bestemd voor 
de uitvoering van de overeenkomst; 

- De Leverancier zijn bedrijf liquideert, overdraagt of enige daarmee vergelijkbare toestand; 
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- Door de Leverancier of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is 
of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van 
Opdrachtgever of aan één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers; 

- De Leverancier producten aanbiedt die van illegale herkomst zijn, danwel indien de regelge-
ving van het CITES-verdrag niet wordt nageleefd. 

b. Indien Opdrachtgever de overeenkomst op één van bovenstaande situaties geheel of gedeeltelijk 
ontbindt, is Opdrachtgever niet verplicht tot het vergoeden van enige schade die de Leverancier 
of enige derde lijdt, dan wel zal lijden. 

 
Artikel 17: Uitbesteding 
De Leverancier zal geen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst uitbesteden aan 
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. De door Opdrachtgever 
verleende toestemming wijzigt de verantwoordelijkheden jegens Opdrachtgever niet.  

  
Artikel 18: Hulpmiddelen 
a. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door 

Opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan Leverancier ter beschikking wor-
den gesteld of die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met Opdrachtge-
ver heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom 
van Opdrachtgever, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.  

b. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan Opdracht-
gever ter beschikking te worden gesteld dan wel aan Opdrachtgever te worden geretourneerd.  

c. Zolang Leverancier de hulpmiddelen onder zich heeft, dient Leverancier deze te voorzien van een 
onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van Opdrachtgever. Leverancier zal 
derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van Opdrachtge-
ver wijzen.  

d. De Leverancier zal de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten 
van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever en deze niet aan derden to-
nen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Leve-
rancier draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen re-
kening te verzekeren. 

 
Artikel 19: Aansprakelijkheid 
a. Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een tekortko-

ming of onrechtmatige daad van Leverancier, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. 
Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en/of het gebruik 
van zaken die Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.  

b. Leverancier zal Opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade als in het eerste lid bedoeld.  

Artikel 20: Verplichtingen bij het verrichten van werkzaamheden 
a. De Leverancier dient:  

- te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover het instituut deze verstrekt. Leverancier dient 
dit inschrijvingsbewijs desgevraagd aan Opdrachtgever te tonen;  

- desgevraagd een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel aan Opdrachtgever te verstrekken;  
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- Opdrachtgever een staat van alle op het werk in te zetten werknemers alsmede van iedere 
werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt met zijn werkzaamheden) een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten te overhandigen;  

- Opdrachtgever een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van Leveran-
cier naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum en aantal 
gewerkte uren per datum vermeldt;  

- alle verplichtingen jegens de door Leverancier te werk gestelde werknemers strikt na te ko-
men;  

- alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loon-
belasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts 
de toepasselijke CAO stipt na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om controles bij de Le-
verancier uit te voeren teneinde vast te stellen of Leverancier aan voornoemde verplichtin-
gen voldoet. Indien Leverancier niet of onvoldoende medewerking aan dit onderzoek ver-
leent, heeft Opdrachtgever het recht om zijn betalingen op te schorten;  

- periodiek automatisch een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies te 
verstrekken, zoals bedoeld in de in het kader van de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde 
richtlijn(en);  

- desgevraagd weekrapporten op te maken volgens een door Opdrachtgever goedgekeurd 
model en deze ingevulde en ondertekende weekrapporten wekelijks voor akkoord aan Op-
drachtgever aan te bieden;  

- als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zijn administratie zodanig inrichten dat daar-
in terstond of vrijwel terstond de volgende stukken dan wel gegevens kunnen worden terug-
gevonden:  
- de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan Leverancier de door hem aan 

Opdrachtgever geleverde prestatie heeft verricht;  
- de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van een registratie 

van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren gedurende welke die personen 
werkzaamheden hebben verricht;  

- de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan;  
- Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie 

en/of voor die van zijn principaal;  
- indien de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, te beschikken over de originele G-

rekeningovereenkomst en deze op verzoek van Opdrachtgever te tonen, tenzij partijen zijn 
overeengekomen dat Opdrachtgever de te betalen aanneemsom rechtstreeks in het depot 
bij de Ontvanger zal storten.  

b. Ingeval Leverancier (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit lid 1 zal Opdrachtgever   
eerst tot betaling gehouden zijn, nadat hij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en admini-
stratief heeft verwerkt en /of Leverancier zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.  

c. Indien Leverancier in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen uit dit artikel heeft 
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Leverancier is dan gehouden de door 
Opdrachtgever te lijden schade te vergoeden.  

 
Artikel 21: Wetten en voorschriften 
a. Leverancier dient alle geldende wet- en regelgeving voorschriften, voorwaarden en bepalingen 

na te leven, alsmede alle voorschriften en voorwaarden die uit hoofde van de door Opdrachtge-
ver met zijn Opdrachtgever gesloten overeenkomst op deze werkzaamheden toepasselijk zijn.  

b. Leverancier zal voor eigen rekening zorg dragen voor eventueel in verband met de te verrichten 
levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk vereiste vergunningen en te tref-
fen veiligheidsmaatregelen.  
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Artikel 22: Orde, veiligheid, legaliteit en milieu 
a. De Leverancier en zijn toeleveranciers zijn gehouden om in het kader van de European Timber 

Regulation (EUTR) uitsluitend hout en / of houten producten te leveren waarvan de legaliteit ge-
garandeerd is.  

b. De Leverancier is gehouden om materialen te leveren met FSC- of PEFC-certificering, wanneer 
zodanig is overeengekomen. Wanneer Leverancier wijzigingen aanbrengt in de claims van FSC- of 
PEFC-gecertificeerde artikelen, dient Opdrachtgever hier minimaal 4 weken tevoren schriftelijke 
van op de hoogte te worden gesteld.  

c. De Leverancier is gehouden om op verzoek prestatieverklaringen beschikbaar te stellen van pro-
ducten waarvoor dit wettelijk verplicht is. Leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van 
de afgegeven prestaties van de producten. Opdrachtgever heeft het recht om schade, voort-
vloeiend uit door de Leverancier verstrekte onjuiste weergave van prestaties, te verhalen op de 
Leverancier. 

d. De Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wet-
telijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften, waaronder de ILO Declaration on Fun-
damental Principles and Rights at Work (1998), in acht te nemen. 

e. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu van Opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften 
en reglementen is op aanvraag voor Leverancier gratis ter beschikking. 
 

Artikel 23: Verwerking Persoonsgegevens  
a. Wanneer de Leverancier bij het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal 

de Leverancier de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich 
houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. De Leverancier zal 
voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte persoonsgegevens. De Leverancier dient 
daarbij rekening te houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de om-
vang, de context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van perso-
nen. De Leverancier zal de Opdrachtgever desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze 
waarop de Leverancier invulling geeft aan zijn verplichtingen op grond van voorgenoemde Wet- 
en regelgeving.  

b. De Leverancier zal de ter verwerking verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden 
verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijze nodig 
is ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming 
heeft verleend.  

c. De Leverancier informeert de Opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek en/of iedere klacht 
van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die 
worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.  

d. De Leverancier verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de betrokkene een ver-
zoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op in-
zage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens 
en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens. De Leverancier zal niet 
zelfstandig uitvoering geven aan de verplichtingen die op grond van de wet op de Opdrachtgever 
berusten.  

e. De Leverancier informeert de Opdrachtgever binnen twee werkdagen over ieder rechterlijk be-
vel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsge-
gevens met derden.  

f. De Leverancier informeert de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, doch uiterlijk binnen 
48 uur, zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de beveiliging van be-
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treffende persoonsgegevens en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever alle door de Opdracht-
gever noodzakelijk geachte informatie.  

g. De Leverancier zal de volgende informatie verstrekken in geval van een inbreuk in verband met 
de beveiliging van betreffende persoonsgegevens: 

- een gedetailleerde omschrijving van de inbreuk in verband met de beveiliging van betref-
fende persoonsgegevens;  

- type/soort persoonsgegevens dat daarbij betrokken is; 
- van hoeveel personen de persoonsgegevens daarbij betrokken zijn; 
- de identiteit van de personen die daarbij betrokken zijn; 
- de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkene(n) te beperken en 

de betreffende inbreuk te verhelpen; 
- de oorzaak van de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgege-

vens; 
- de duur van de inbreuk en het ontstaansmoment.  

h. De eventuele kosten die gemaakt worden om de inbreuk in verband met de beveiliging van be-
treffende Persoonsgegevens op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, 
tenzij de inbreuk is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Leverancier, 
dan komen de kosten voor rekening van de Leverancier. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever 
de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.  

i. Communicatie over de inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens 
zal altijd geschieden in overleg.  

j. Indien de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever eindigt, zal de Leverancier 
ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst worden geretourneerd aan Opdrachtgever of met instemming 
van Opdrachtgever worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend wettelijke bepaling 
hieraan in de weg staat.  

k. Als de Leverancier in strijd handelt met dit artikel en/of relevante Wet- en regelgeving op het 
gebied van bescherming van persoonsgegevens, dan zal de Leverancier de Opdrachtgever vrijwa-
ren tegen aanspraken van derden ter zake.  

 
Artikel 24: Geschillen 
a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zoda-

nig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing 
worden gebracht. 

b. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen, te vrije keuze van partijen, 
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtgever is geves-
tigd dan wel door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Indien het geschil behoort tot de compe-
tentie van de kamer voor kantonzaken, is de kamer van kantonzaken bij uitsluiting bevoegd van 
het geschil kennis te nemen. 

 
Artikel 25: Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederland 
recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder in ieder geval het Weens 
Koopverdrag, worden uitgesloten. 
 
 
 


