Heuverling Projecten B.V.
Algemene inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden van Schildersbedrijf H. Brabander VOF. KvK 67640044, HPCC B.V. KvK 60842563, Heuverling Projecten B.V. KvK 17121845, gevestigd te `’s-Hertogenbosch, hierna
tezamen te noemen: “Brabander Groep”. De algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel per december 2018.

Artikel 1 Definities en inhoud
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: Brabander Groep: Schilderbedrijf H. Brabander V.O.F., dan wel HPCC B.V., dan wel
Heuverling Projecten B.V.
- Leverancier: de wederpartij van Brabander Groep.
- Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Brabander Groep en leverancier
betreffende de levering van zaken.
- Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen
van Brabander Groep.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, orders en overeenkomsten gedaan
of gesloten door Brabander Groep.
2. De onderhavige inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met
dezelfde leverancier, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gesloten
overeenkomsten.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden dienen door Brabander Groep
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die overeenkomst bij
gelegenheid van het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de leverancier in strijd zijn met deze
inkoopvoorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de leverancier buiten toepassing.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden
volledig van toepassing. Brabander Groep en de leverancier zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. De laatst gedeponeerde versie van de inkoopvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het totstandkomen van de overeenkomst met Brabander Groep is steeds van toepassing.
Artikel 3 Overeenkomst en prijs
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Brabander Groep zich schriftelijk akkoord heeft
verklaard met de offerte van de leverancier dan wel indien Brabander Groep een schriftelijke
inkooporder aan de leverancier toestuurt, die gebaseerd is op de bestellijst van de leverancier tegen
de daarin vermelde prijzen.
2. Indien een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort tot het moment dat Brabander Groep de bestelling of order schriftelijk heeft bevestigd.
3. Brabander Groep behoudt zich het recht voor een door hem geplaatste bestelling of order te
herroepen indien de leverancier deze niet binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling of order
schriftelijk heeft bevestigd. Indien de bevestiging van de leverancier afwijkt van de oorspronkelijke
bestelling of order, is Brabander Groep slechts gebonden nadat hij zich schriftelijk met deze afwijking
akkoord heeft verklaard.
4. Alle door de leverancier in de offerte of het aanbod opgenomen prijzen zijn vast, tenzij in de
overeenkomst anders is overeengekomen. De prijzen zijn, voor zover tussen partijen niet anders is
overeengekomen, exclusief omzetbelasting, overige belastingen, heffingen, precario- en andere
rechten en kosten voor benodigde documenten, vergunningen, vervoer, verzekering en takel-, laad- en
loswerkzaamheden.
5. Brabander Groep is te allen tijde bevoegd in overleg met leverancier de omvang en/of de
hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen dienen door partijen schriftelijk te
worden vastgelegd. Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te
geven, Brabander Groep hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs
en/of levertijd naar het oordeel van Brabander Groep onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg
treden. Een eventuele ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding
van enigerlei schade.
Artikel 4 Levering
1. De levering geschiedt “Delivered Duty Paid”(DDP), volgens de meest recente versie van de Incoterms,
uitgegeven door ICC (de Internationale Kamer van Koophandel) bij het tot stand komen van de
overeenkomst.
2. Levering dient te geschieden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, onder
vermelding van het ordernummer en een omschrijving van de zaken. De leverancier is gehouden om
de goederen en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de
overeengekomen datum van levering op de overeengekomen bestemming te leveren. De leverancier
zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzigen etc. die Brabander Groep redelijkerwijs
nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de goederen en/of diensten in schriftelijke of
elektronische vorm aan Brabander Groep ter beschikking stellen.
3. Het risico van verlies, tenietgaan of beschadiging blijft bij de leverancier totdat de zaken aan Brabander
Groep zijn afgeleverd en de afleveringsbon voor ontvangst is getekend door Brabander Groep dan wel
door een door hem geautoriseerde werknemer, onder vermelding van diens naam en paraaf.
4. De leverancier is slechts gerechtigd de zaken in delen te leveren na een schriftelijke toestemming van
Brabander Groep.
5. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan de leverancier een overschrijding van de
overeengekomen leveringsdatum verwacht, dient hij Brabander Groep hiervan onverwijld schriftelijk in
kennis te stellen, onder vermelding van de omstandigheden waardoor de leveringsdatum wordt
overschreden. Brabander Groep is gerechtigd bij een overschrijding van de overeengekomen
leveringsdatum, zonder een voorafgaande ingebrekestelling, aan de leverancier een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rekening vatbare boete op te leggen van 2% van de voor de levering van de
zaken overeengekomen prijs, per kalenderweek. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete
laat het recht van Brabander Groep op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.
Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van
de door hem geleverde zaken. De leverancier vrijwaart Brabander Groep tegen aanspraken van
derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten en zal alle directe en
indirecte schade van Brabander Groep vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk op deze
rechten.
2. Informatie welke aan de leverancier door Brabander Groep is verstrekt, mag door de leverancier
uitsluitend worden gebruikt in verband met de overeenkomst. Door Brabander Groep verstrekte
informatie is en blijft te allen tijde eigendom van Brabander Groep.

Artikel 6 Verpakking
1. De leverancier dient er voor te zorgen dat te leveren zaken op een zorgvuldige en deugdelijke wijze
zijn verpakt en wel zodanig dat deze de plaats van bestemming in goede staat bereiken.
2. Alle kosten van verpakking, opslag en vervoer van de geleverde zaken zijn voor rekening van de
leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. De leverancier is verantwoordelijk voor de afvoer en vernietiging van het verpakkingsmateriaal na de
aflevering. Indien Brabander Groep op verzoek van de leverancier zorgdraagt voor de afvoer en
vernietiging van verpakkingsmateriaal geschiedt zulks voor rekening en risico van de leverancier.
4. Indien de levering op verzoek van Brabander Groep wordt uitgesteld, dient de leverancier de af te
leveren zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Brabander Groep op te slaan, te
beveiligen en te verzekeren. De kosten welke de leverancier hiervoor maakt, zijn voor rekening van
Brabander Groep.
Artikel 7 Garantie
1. Tenzij partijen anders overeengekomen geldt voor de geleverde zaken een garantieperiode van
twaalf (12) maanden na aflevering. Indien de geleverde zaken niet blijken te voldoen dient de
leverancier op eerste verzoek van Brabander Groep de gebreken of fouten kosteloos te herstellen of
zaken te vervangen, onverminderd de aan Brabander Groep volgens de wet toekomende rechten.
2. Indien de leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen voldoet, heeft Brabander Groep het recht
om voor rekening en risico van de leverancier al het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten.
3. Indien een geleverde zaak binnen de garantieperiode wordt vervangen of gerepareerd geldt voor
deze zaak opnieuw een garantie zoals hiervoor in het eerste lid omschreven.
Artikel 8 Facturering en betaling
1. Facturen dienen voorzien van het ordernummer, met vermelding van de verschuldigde
omzetbelasting, aan Brabander Groep te worden gestuurd. De leverancier is gehouden tot
verzending van een factuur ter zake van de geleverde zaken en/of diensten binnen 30 dagen na
ondertekening van de pakbon door Brabander Groep van de geleverde zaken en/of diensten.
2. Brabander Groep zal de facturen betalen binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits alle te
leveren zaken zijn ontvangen en door hem goedgekeurd.
3. Brabander Groep is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken
constateert.
4. Brabander Groep is bevoegd opeisbare vorderingen op de leverancier te verrekenen met de
opeisbare schulden aan de leverancier.
5. Een betaling door Brabander Groep houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de
uitvoering van de overeenkomst terug te komen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade en kosten die Brabander Groep lijdt als gevolg van
een gebrek aan of tekortkoming in de geleverde zaken of als gevolg van een handelen of nalaten van
de leverancier of zijn hulppersonen in verband met de overeenkomst. De aansprakelijkheid strekt
zich mede uit tot schade door overschrijding van de levertijd, schade aan zaken, bedrijfsschade en
andere indirecte schade, van Brabander Groep en/of diens Brabander Groep.
2. De leverancier vrijwaart Brabander Groep tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de
uitvoering van de overeenkomst tussen Brabander Groep en de leverancier.
Artikel 10 Ontbinding
1. Brabander Groep is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
- de leverancier in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit
de overeenkomst;
- de leverancier in staat van faillissement is verklaard, surcéance van betaling heeft
aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
2. Indien de overeenkomst door Brabander Groep wordt ontbonden, blijft het risico van reeds geleverde
zaken bij de leverancier. Brabander Groep zal de leverancier informeren over de plaats waar de
zaken door hem moeten worden opgehaald. Indien en voor zover Brabander Groep reeds voor de
geleverde zaken heeft betaald, dient de leverancier de ontvangen betaling onmiddellijk te restitueren.
Artikel 11 Incassokosten
Indien de leverancier in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de leverancier. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van de leverancier. De leverancier is over de gemaakte incassokosten rente
verschuldigd.
Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen
De leverancier is niet gerechtigd de levering van de zaken of delen daarvan aan derden uit te besteden,
dan wel zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabander
Groep.
Artikel 13 Bescherming van persoonsgegevens
1. De leverancier kan in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van het
voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over Brabander Groep en/of personen die
verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor Brabander Groep (laten) verwerken. De
leverancier zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die
de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Verwerking
van persoonsgegevens door de leverancier dient plaats te vinden conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. De leverancier gaat zorgvuldig om met de door de Brabander Groep verstrekte persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de Leverancier, en mogen niet aan derden worden
verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin
de leverancier hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een
rechterlijke uitspraak verplicht is.
3. Ingeval van een datalek zal de leverancier, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is,
medewerking verlenen aan Brabander Groep zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar
rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
4. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Brabander Groep voor kosten en
schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door de leverancier
van de AVG.
Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen Brabander Groep en de leverancier is het Nederlandse recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet op de overeenkomsten van
toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Brabander Groep en de leverancier
worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald, bij gebreke waarvan de geschillen
welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, in eerste instantie aanhangig worden
gemaakt bij en berecht worden door de rechtbank te `s-Hertogenbosch.
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