Algemene inkoopvoorwaarden BetoLinQ aannemers B.V.
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘BetoLinQ aannemers B.V.’ (KvKnummer: 16045717);

Opdrachtnemer: wederpartij bij de overeenkomst;

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst;

Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2.2.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door partijen gezamenlijk schriftelijk
zijn overeengekomen en bevestigd. Partijen sluiten de toepasselijkheid van door Opdrachtnemer gehanteerde
voorwaarden hierbij uit.
Artikel 3. Prijzen en totstandkoming overeenkomst
3.1.
Alle prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting en omvatten alle tussen partijen overeengekomen kosten in verband
met de nakoming van verplichtingen van Opdrachtnemer.
3.2.
De overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.
3.3.
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de Opdrachtgever (of in zijn
opdracht) zijn vervaardigd, blijven eigendom van Opdrachtgever. Zulks geldt eveneens (maar niet uitsluitend) voor
materialen, grondstoffen en gereedschappen die door Opdrachtgever ter beschikking aan Opdrachtnemer zijn
gesteld.
3.4.
Wijzigingen in de overeenkomst en de financiële gevolgen daarvan worden schriftelijk overeengekomen.
3.5.
Opdrachtnemer draagt een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet over aan derden, tenzij schriftelijk
overeengekomen met Opdrachtgever. Indien dit wordt overeengekomen, is deze derde verplicht binnen 14 dagen
aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale
premies.
Artikel 4. Betaling
4.1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van het werk door
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4.2.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient iedere termijn te worden betaald binnen 30 dagen nadat
Opdrachtnemer de factuur aan Opdrachtgever heeft toegezonden.
4.3.
Opdrachtgever is gerechtigd tot opschorting indien hij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst/het
werk constateert. Opdrachtgever is eveneens gerechtigd tot verrekening van het bedrag van de factuur met
bedragen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever.
4.4.
Voorafgaand aan betaling, toont Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan dat hij zijn personeel en
medewerkers het aan hun toekomende heeft betaald.
4.5.
Opdrachtgever heeft het recht de door Opdrachtnemer ter zake verrichte werkzaamheden verschuldigde btw,
loonbelasting en sociale premies, waarvoor Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid
aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op de geblokkeerde rekening in de zin
van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever is eveneens bevoegd om deze bedragen op de aanneemsom in
te houden en namens Opdrachtnemer rechtsreeks aan betrokken partijen te voldoen.
4.6.
Betaling betekent op geen enkele wijze dat Opdrachtgever afstand van enig recht doet.
Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtnemer / Verplichtingen Opdrachtgever
5.1.
Opdrachtnemer houdt zaken zoals het bestaan, de aard en de inhoud van overeenkomst geheim. Opdrachtnemer
zal niets openbaar maken, tenzij daartoe schriftelijk toestemming is gegeven door Opdrachtgever.
5.2.
Opdrachtnemer schakelt bij de uitvoering van de overeenkomst enkel personeel in dat voldoet aan door
Opdrachtgever gestelde eisen. Bij afwezigheid van dergelijke eisen, voldoen zij aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid.
5.3.
Opdrachtnemer overhandigt op eerste verzoek van Opdrachtgever een staat met betrekking tot alle door
Opdrachtgever gevraagde informatie over het personeel
5.4.
Opdrachtnemer beschikt over benodigde vergunningen, inschrijvingsbewijzen bij bedrijfsverenigingen en eventueel
over een vestigingsvergunning.
5.5.
Opdrachtnemer garandeert dat de zaken, installatie, montage enzovoorts beantwoorden aan hetgeen is
overeengekomen.
5.6.
Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet aan relevante wettelijke bepalingen en bedrijfsvoorschriften
en voert het werk zodanig uit, dat schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
5.7.
Eventuele boetes voortvloeiend uit niet nakoming van voorschriften, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

5.8.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst of wet.

Artikel 6. (Op)levering en risico- en eigendomsovergang
6.1.
Het overeengekomen tijdstip van levering is bindend. Niet tijdige oplevering betekent dat Opdrachtnemer zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim is.
6.2.
Opdrachtnemer garandeert dat het werk c.q. de zaken bij oplevering compleet en gereed voor gebruik zijn.
6.3.
Indien termijnoverschrijding dreigt, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte, waarbij artikel 7.1. van kracht blijft.
6.4.
Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen.
6.5.
Opdrachtnemer stelt gelijktijdig met de levering alle bijbehorende documentatie ter beschikking aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever mag met die informatie naar eigen goeddunken handelen.
6.6.
Het eigendom van het werk gaat over op Opdrachtgever nadat het werk is (op)geleverd. Verwerking van materialen
(waaronder, maar niet uitsluitend, grondstoffen, hulpstoffen, software) worden door verwerking daarvan onderdeel
van nieuwe zaak, waarvan het eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.
6.7.
Het risico van het werk gaat over op het moment dat keuring zoals bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden.
Artikel 7. Keuring
7.1.
Opdrachtgever mag het werk op elk moment keuren. Opdrachtnemer verschaft hiertoe op eerste verzoek van
Opdrachtgever kosteloos toegang tot benodigde plaatsen.
7.2.
Indien een keuring niet kan plaatsvinden door toedoen van Opdrachtnemer, zijn de daaruit voortvloeiende kosten
voor rekening van Opdrachtnemer.
7.3.
In het geval dat Opdrachtgever afkeurpunten constateert, zal Opdrachtnemer deze punten binnen acht dagen na
constatering herstellen. Indien Opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet, staat het Opdrachtgever vrij
derden in te schakelen, voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
Artikel 8. Beëindiging, ontbinding
8.1.
in de volgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en mag Opdrachtgever de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden:
- In het geval van tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer;
- In het geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, intrekking van vergunningen, beslag, liquidatie
of overname van het bedrijf van Opdrachtnemer
8.2.
Niet nakoming van bepalingen uit deze voorwaarden maakt dat Opdrachtnemer in verzuim is, tenzij hij kan
aantonen dat de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.
8.3.
De Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op de aanneemsom, verminderd met besparingen door de beëindiging.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat in verband met de uitvoering van de overeenkomst en
vrijwaart Opdrachtgever tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken van derden, die enig verband houden met
de uitvoering van de overeenkomst.
9.2.
Opdrachtnemer sluit een verzekering af ter afdekking van alle risico’s. Opdrachtnemer toont op eerste verzoek van
Opdrachtgever bewijs daarvan.
Artikel 10. Geschillen
10.1. Alle geschillen naar aanleiding van de (uitvoering van de) overeenkomst zullen – in het geval het partijen niet is
gelukt in onderling overleg een regeling te treffen - worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de
rechtbank Oost-Brabant.
10.2. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle tussen partijen gesloten de overeenkomst.

