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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van Stichting voor katholiek en 
interconfessioneel primair onderwijs te Gouda. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 
1. DE GROEILING: Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs, 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Gouda aan Aalberseplein 5. 
2. Leverancier: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot DE GROEILING in een 

(pre-)contractuele relatie staat, uit hoofde van een met DE GROEILING gesloten 
(verkoop)overeenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DE GROEILING een verkoop- of 
andersoortige overeenkomst wil aangaan, en daartoe een Offerte doet uitgaan naar 
DE GROEILING. Onder "Leverancier" wordt ook verstaan degene die in opdracht en 
voor rekening van DE GROEILING aan DE GROEILING producten levert of in opdracht 
van DE GROEILING diensten en werkzaamheden verricht van welke aard dan ook. 

3. Partijen: Leverancier en DE GROEILING tezamen. 
4. Offerte: iedere door Leverancier gedane opgave van een Prestatie, prijzen en/of 

termijnen. 
5. Prestatie: de tussen Partijen overeengekomen te verrichten werkzaamheden, en/of 

te leveren zaken en/of goederen en/of te verrichten diensten door Leverancier ten 
behoeve van DE GROEILING en/of haar opdrachtgever. Waar in deze voorwaarden 
wordt gesproken over "levering van producten" wordt daaronder tevens verstaan 
het aan of het voor DE GROEILING verrichten van diensten en werkzaamheden van 
welke aard dan ook. 

6. Specificaties: de (technische) Specificaties of beschrijvingen van de Prestatie, zoals 
vastgelegd in de overeenkomst en/of in de overeenkomst genoemde documenten, 
dan wel andere ter zake door Partijen ondertekende documenten. 

7. Knowhow: alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde 
materialen zoals programmatuur, documentatie, analyses, ontwerpen, modellen, 
tekeningen, schema's, werkinstructies, specificaties, digitale bestanden, 
fotografische opnamen, litho's, micro- en macromontages, berekeningen, 
beschrijvingen, concepten, rapporten, apparatuur en andere materialen, alsmede 
voorbereidende materialen daarvan, in welke vorm dan ook, die in het kader van 
de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst (mede) - door DE 
GROEILING - zijn ontwikkeld. 

8. Gegevens: informatiedragers, schriftelijke en/of digitale bescheiden, (geluids- en/of 
beeld)materiaal, videobanden, cd-roms, dvd's, Knowhow en informatie, zoals 
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, mallen, monsters, attesten, Specificaties, 
gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, 
aanvullingen en materialen, inclusief ontwerpen, kopieën, reproducties en 
misdrukken en dergelijke. 

9. Informatiedragers: productiemiddelen zoals formulieren, (optische of digitale) 
gegevensdragers, magnetische banden en schijven, almede andere middelen 
waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd. 

10. Hoofdsom: het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs 
(exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, met 
een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de Hoofdsom gesteld op het totaal van de 
voor 1 jaar bedongen vergoedingen (exclusief omzetbelasting). 

11. BW: Burgerlijk Wetboek. 
12. Derden: alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Partijen worden 

betrokken bij de uitvoering van projecten. 
13. Hulppersonen: personen als bedoeld in artikel 6:76 BW. 
14. Hulpzaken: zaken als bedoeld in artikel 6:77 BW. 
15. Indirecte Schade: het derven van winst en/of inkomen, het lijden van 

(productie)verlies, de kosten van of verband houdend met stilstand of vertraging, 
boetes, (het mislopen van) kortingen en/of betalingen van Derden, alles in de 
ruimste zin van het woord. 

16. Incoterms 2010: Officiële regels voor de interpretatie van handelsregels, die zijn 
opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, versie 2010. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DE GROEILING gedane 

Offertes, aanbiedingen en op alle met DE GROEILING aangegane 
(inkoop)overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook 
van toepassing op met DE GROEILING aangegane overeenkomsten tot levering van 
zaken aan DE GROEILING en/of haar opdrachtgever, tot het verrichten van 
werkzaamheden en diensten voor DE GROEILING en/of haar opdrachtgever. 

2. Algemene voorwaarden van Leverancier (hoe ook genaamd) worden uitdrukkelijk 
van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing. 

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en 
voor zover DE GROEILING die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard. 

4. DE GROEILING behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met 
onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten 
aanzien van toekomstige aanbiedingen, Offertes, overeenkomsten en dergelijke en 
worden schriftelijk ter kennis gesteld van Leverancier. 

5. Indien de Leverancier derden inschakelt bij de uitvoering van een overeenkomst, 
zoals een onderaannemer, toeleverancier, e.d. zal Leverancier van deze derden 
bedingen dat zij eveneens aan deze algemene voorwaarden zullen zijn gebonden 
onder uitsluiting van voorwaarden van deze derden 

ARTIKEL 3. OFFERTE 
1. Aanvragen voor een Offerte binden DE GROEILING niet en gelden slechts als een 

uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte. 
2. In de schriftelijke Offerte wordt onder meer aangegeven: 

a. De bestemming van de levering van de Prestatie. 
b. Het tijdstip van aanvang van de Prestatie c.q. de termijn waarbinnen de 

Prestatie zal worden geleverd. 
c. Een omschrijving van de Prestatie. 
d. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen de Prestatie zal worden uitgevoerd. 
e. De "term" c.q. handelsvoorwaarde van de Incoterms 2010, die op de 

overeenkomst van toepassing is. 
f. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Offerte en op de 

daaruit voortvloeiende overeenkomst. 

3. Door het uitbrengen van een Offerte verplicht Leverancier zich tegenover DE 
GROEILING om de Prestatie te leveren voor een vaste totaalprijs of vaste 
verrekenprijs binnen de voor levering gestelde termijn. 

4. De Offerte blijft gedurende een periode van 2 maanden geldig. Eventuele kosten 
verbonden aan het uitbrengen van de Offerte worden door DE GROEILING niet 
vergoed en zijn voor rekening van Leverancier. 

5. In geval van kennelijke fouten in en/of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van 
de aanvraag voor een Offerte, dient Leverancier, alvorens een Offerte uit te brengen 
aan DE GROEILING, hiervan schriftelijk melding te doen aan DE GROEILING en een 
reactie van DE GROEILING hierop af te wachten. 

6. DE GROEILING is niet verplicht over het al dan niet verstrekken van een 
opdracht/order aan Leverancier enige informatie te geven. De door DE GROEILING 
voor het uitbrengen van een Offerte aan Leverancier verstrekte informatie dient, 
indien geen opdracht/order wordt verstrekt, kosteloos en volledig aan DE 
GROEILING te worden geretourneerd. 

ARTIKEL 4. GEGEVENS, ONTWERPEN EN TEKENINGEN EN 
PRODUCTIEMIDDELEN 

1. Gegevens die door of namens DE GROEILING voorafgaand aan, tijdens en/of na de 
totstandkoming van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld aan Leverancier 
blijven eigendom van DE GROEILING, respectievelijk haar opdrachtgever. DE 
GROEILING respectievelijk haar opdrachtgever blijft rechthebbende van de rechten 
op deze goederen. Op eerste verzoek van DE GROEILING dient Leverancier deze 
goederen aan DE GROEILING te retourneren. 

2. Digitale Gegevens die door Leverancier aan DE GROEILING worden geleverd zijn 
virusvrij en worden beschikbaar gesteld in een door DE GROEILING op te geven 
format. Eventuele kosten voor het omzetten naar het gevraagde format komen voor 
rekening voor Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

3. Leverancier zal zich tot het uiterste inspannen om, daar waar nodig, aan te sluiten 
op de software van DE GROEILING welke voor het betreffende doeleinde gebruikt 
worden, teneinde te zorgen voor een snelle, zorgvuldige en veilige overdracht van 
Gegevens en/of integratie van systemen. 

4. Leverancier is verplicht de door DE GROEILING voor de uitvoering van de 
overeenkomst ter beschikking gestelde Gegevens, op eigen kosten ten gunste van 
DE GROEILING, te bewaren, te onderhouden en te verzekeren op gebruikelijke 
voorwaarden tegen de risico's van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging als 
gevolg van brand, diefstal en vernieling en dergelijke, tenzij Partijen schriftelijk 
anders zijn overeengekomen. 

5. DE GROEILING blijft, dan wel wordt, eigenaar van c.q. rechthebbende van de 
Gegevens, alsmede van de rechten daarop, die door Leverancier door of in opdracht 
van of namens DE GROEILING zijn vervaardigd ter uitvoering van de overeenkomst, 
al dan niet in samenwerking met Leverancier, Hulppersonen en/of Derden. Op 
eerste verzoek van DE GROEILING worden de zaken als bedoeld in de vorige volzin 
van dit artikel aan DE GROEILING kosteloos en onvoorwaardelijk afgegeven c.q. ter 
beschikking gesteld. 

6. Leverancier staat ervoor in dat de in dit artikel bedoelde Knowhow en Gegevens, 
anders dan ter uitvoering van deze overeenkomst, enkel met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van DE GROEILING worden gekopieerd, aan anderen dan 
Partijen worden getoond, bekend worden gemaakt en/of gebruikt, dan wel daarin 
wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht. 

7. Leverancier dient bij ontvangstneming van de in lid 1 genoemde zaken te 
controleren of deze overeenkomen met de Specificaties, gegevens, instructies, 
keuringsvoorschriften, toelichtingen hiervan in de opdracht/order en/of 
overeenkomst, alsmede wijzigingen en/of aanvullingen hierop. Eventuele 
verschillen dienen terstond bij ontvangstneming door Leverancier aan DE 
GROEILING te worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden 
overeen te stemmen met de Specificaties, gegevens, instructies, 
keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen en aanvullingen van de 
opdracht/order en/of overeenkomst, alsmede wijzigingen en/of aanvullingen 
hierop. 

8. Leverancier is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het zoekraken, 
tenietgaan en/of beschadigen van voornoemde mallen, monsters, attesten, 
tekeningen, modellen, Specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en andere 
materialen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel, die door DE GROEILING aan 
Leverancier ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid 1van dit artikel komt een overeenkomst 

met DE GROEILING tot stand, indien: 
a. Leverancier DE GROEILING schriftelijk een Offerte doet toekomen en 
b. DE GROEILING binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van deze 

Offerte schriftelijk een opdracht/order bij Leverancier plaatst, dan wel vanaf 
het moment dat DE GROEILING de mondelinge opdracht/order aan 
Leverancier/Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. 

In geval van telefonische bestellingen door DE GROEILING komt de overeenkomst 
tot stand zodra deze bestelling schriftelijk door DE GROEILING is bevestigd aan 
Leverancier. De door DE GROEILING aan Leverancier verzonden opdracht/order 
wordt geacht de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig 
weer te geven. Aan kennelijke schrijffouten en/of verschrijvingen in de 
opdracht/order kan DE GROEILING niet gehouden worden. 

2. In aansluiting op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan DE GROEILING desgewenst 
van Leverancier verlangen om (binnen een termijn van 7 dagen) na ontvangst van 
de opdracht/order deze opdracht/order te bevestigen. DE GROEILING kan 
Leverancier daarbij het gebruik van een door haar te bepalen formulier voor 
opdrachtbevestiging voorschrijven. 
Indien Leverancier niet overgaat tot verzending van een opdrachtbevestiging, is het 
bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van toepassing en komt toch een 
overeenkomst tot stand. 

3. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door DE 
GROEILING aan Leverancier ter beschikking gestelde en/of door DE GROEILING 
goedgekeurde tekeningen, modellen, Specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften, Gegevens en dergelijke worden deze geacht deel uit te 
maken van de overeenkomst. 
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4. DE GROEILING kan van Leverancier verlangen om tezamen met de 
opdrachtbevestiging een gedetailleerde planning over te leggen, inhoudende het 
verloop van onder meer de productie en levering behorende bij de opdracht/order. 
Indien Leverancier niet overgaat tot overlegging van het door DE GROEILING 
verzochte, heeft DE GROEILING het recht de overeenkomst door het uitbrengen van 
een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van DE GROEILING 
op vergoeding van alle directe en/of Indirecte schade die zij dientengevolge lijdt. 

5. Aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, inclusief wijzigingen en 
aanvullingen, ten aanzien van de order/opdracht en/of overeenkomst gemaakt 
en/of gedaan door medewerkers van DE GROEILING of namens DE GROEILING 
gemaakt en/of gedaan door Hulppersonen en/of Derden binden DE GROEILING 
uitsluitend, indien, en voor zover, deze afspraken en/of toezeggingen door de 
vertegenwoordigingsbevoegde personen van DE GROEILING uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn bevestigd aan Leverancier. 

6. Indien de opdrachtbevestiging van Leverancier voorbehouden en/of wijzigingen 
bevat ten opzichte van de Offerte en/of de opdracht/order en de Leverancier deelt 
deze afzonderlijk en schriftelijk mee aan DE GROEILING, wordt - in afwijking van het 
in het tweede lid bepaalde van dit artikel - de overeenkomst eerst geacht tot stand 
te zijn gekomen op het moment dat DE GROEILING schriftelijk aan Leverancier 
verklaart dat zij met deze voorbehouden en/of wijzigingen instemt. Wanneer de 
hiervoor genoemde voorbehouden en/of wijzigingen niet afzonderlijk en schriftelijk 
aan DE GROEILING mee worden gedeeld, dan wordt de overeenkomst toch geacht 
te zijn tot stand gekomen op de wijze als beschreven in de tweede volzin van lid 2 
van dit artikel, in die zin dat de overeenkomst tot stand komt overeenkomstig de 
inhoud van de opdracht/order van DE GROEILING. 

7. DE GROEILING is te allen tijde bevoegd om in overleg met Leverancier de omvang 
en/of aard van de te leveren Prestatie te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk 
worden overeengekomen. 

8. Indien een wijziging als bedoeld in voorgaand lid van dit artikel gevolgen heeft voor 
de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is Leverancier gehouden 
dit onverwijld schriftelijk aan DE GROEILING mee te delen. 

9. Op alle opdrachten/orders van DE GROEILING zijn van toepassing als waren zij 
daarin letterlijk opgenomen: 
a. deze algemene inkoopvoorwaarden; 
b. alle op de opdracht/order betrekking hebbende technische en 

administratieve bepalingen, de daarbij behorende tekeningen, meer in 
bijzonder de door DE GROEILING aan Leverancier ter beschikking gestelde 
Gegevens, evenals bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/of 
sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen; 

c. de bepalingen van de overeenkomst tussen DE GROEILING en haar 
opdrachtgevers, voor zover verband houdend met levering van de Prestatie, 
waarvoor door DE GROEILING aan de Leverancier opdracht is verstrekt. 

10. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder lid 9 onder sub a tot en met sub c van 
dit artikel genoemde bepalingen en/of stukken zullen de eerder genoemde 
prevaleren boven de later genoemde. 

11. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van bepalingen en/of stukken als bedoeld in lid 9, 
onder sub b, van dit artikel komt geen van de bepalingen of stukken voorrang toe, 
doch dienen de bepalingen en/of stukken in onderling verband te worden 
beschouwd. 

12. Indien Leverancier in de opdracht en/of order kennelijke onduidelijkheden en/of 
verschrijvingen ontdekt, is hij verplicht DE GROEILING daarop onverwijld te wijzen 
en opheldering te vragen, alvorens hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat. 

13. Leverancier is te allen tijde verplicht DE GROEILING te wijzen op onvolkomenheden 
in door of namens DE GROEILING voorgeschreven constructies en werkwijzen en in 
door of namens DE GROEILING gegeven opdrachten/orders en aanwijzingen, 
alsmede op gebreken in door DE GROEILING ter beschikking gestelde of 
voorgeschreven tekeningen, modellen, Specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften, hulpmiddelen en andere materialen - in de ruimste zin van 
het woord -, voor zover de Leverancier deze kende of redelijkerwijs behoorde te 
kennen. 

14. Leverancier kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging 
van een vervolgopdracht. 

ARTIKEL 6. PRIJZEN 
1. De in de Offerte en/of aanbieding genoemde prijs is bindend en kan nimmer worden 

gewijzigd, ook niet wanneer één of meer prijsbepalende factoren, zoals 
valutakoersen, aankoopprijzen, grondstof- en/of materiaalprijzen, drukwerk-, loon-
en transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen of 
een andere door Leverancier aan anderen dan Partijen verschuldigde Prestaties, 
stijgen. 

2. Tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle in de Offerte 
en/of aanbieding genoemde prijzen in euro (€) weergegeven, inclusief: 
a. alle kosten als bedoeld in ARTIKEL 12 en 0 van deze algemene voorwaarden; 
b. alle kosten verband houdende met in- en uitvoer van de Prestatie, accijnzen, 

heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting); 
c. leges en alle andere heffingen of kosten ter zake het aanvragen voor 

vergunningen, noodzakelijk voor het produceren, vervoeren en verrichten 
van de Prestatie; 

d. alle kosten van de door Leverancier te geven instructies en aanwijzingen aan 
DE GROEILING, haar personeel en de door haar ingeschakelde Hulppersonen 
en/of Derden; 

e. de vergoedingen voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten als 
bedoeld in ARTIKEL 30 van deze algemene voorwaarden; 

f. alle kosten verband houdende met of voortvloeiende uit het verrichten van 
de Prestatie, als bedoeld in ARTIKEL 13 van deze algemene voorwaarden; 

g. alle andere kosten die blijkens of krachtens de overeenkomst, dan wel deze 
algemene voorwaarden, ten laste van Leverancier komen; 

h. en voorts al hetgeen nodig is voor een goede uitvoering van de 
overeenkomst met inachtneming van de geldende normen, voorschriften en 
eisen van goed vakmanschap, ook waar een en ander niet uitdrukkelijk in de 
opdracht/order is genoemd. 

3. Reiskosten, (voor)rijkosten en verblijfkosten komen alleen dan voor rekening van 
DE GROEILING, indien DE GROEILING, tegen een vooraf overeengekomen tarief, 
opdracht heeft gegeven tot het maken van deze kosten of schriftelijk met deze 
kosten heeft ingestemd. 

ARTIKEL 7. DUUR 
1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig 

leveren van de overeengekomen Prestatie door Leverancier, wordt zij aangegaan 
voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van 1 
jaar geldt. Onverminderd het overigens in de overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden bepaalde, waaronder het bepaalde in ARTIKEL 25 en ARTIKEL 26, is 
het recht van tussentijdse opzegging van deze overeenkomst door Leverancier 
uitgesloten. 

2. Tenzij één van de Partijen de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomst tegen 
het einde van de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 
2 maanden, wordt die overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor de 
oorspronkelijke duur, doch ten hoogste voor de duur van 1 jaar. 

3. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief met 
handtekening retour, voor zover mogelijk voorafgaand per emailbericht. 

ARTIKEL 8. ZEKERHEID 
1. DE GROEILING kan van Leverancier te allen tijde verlangen, dat Leverancier 

voldoende zekerheid stelt in de vorm van een onvoorwaardelijke en 
onherroepelijke bankgarantie, met een inhoud ten genoegen van DE GROEILING, 
voor de nakoming van zijn verplichtingen, welke garantie tevens opeisbaar is: 
a. indien het faillissement van Leverancier is aangevraagd, Leverancier zijn 

eigen faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert; 
b. indien Leverancier surseance van betaling, dan wel de wettelijke 

schuldsaneringsregeling (WSNP), aanvraagt. 
2. Verstrekt Leverancier de zekerheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel niet, 

dan is DE GROEILING gerechtigd de overeenkomst, zonder dat nadere 
ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, geheel, dan wel 
gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DE 
GROEILING op vergoeding van alle directe en/of Indirecte schade die zij 
dientengevolge lijdt. 

3. DE GROEILING is jegens Leverancier niet gehouden enige zekerheid te stellen voor 
de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. 

ARTIKEL 9. TIJDSTIP/TERMIJN VAN LEVERING 
1. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, dient de Prestatie te zijn geleverd 

op het in de opdracht/order vastgestelde tijdstip, waarbij zaken franco worden 
afgeleverd op de plaats van bestemming zoals door DE GROEILING is aangegeven. 
Indien in afwijking van het voorgaande een leveringstermijn is overeengekomen, 
vangt deze termijn aan op de dag, waarop de opdracht/order door DE GROEILING is 
geplaatst ex ARTIKEL 5 lid 1 van deze voorwaarden dan wel, indien dat later is, op 
de dag waarop Leverancier de beschikking heeft over de door DE GROEILING te 
verstrekken informatie, Specificaties, tekeningen, modellen, instructies, 
keuringsvoorschriften, materialen of Hulpzaken die Leverancier nodig heeft om met 
uitvoering van de overeenkomst aan te vangen. 

2. Levering omvat medelevering van alle bijbehorende Hulpzaken, zoals in de 
overeenkomst genoemd. Keuring, controle en/of beproeving van de Prestatie 
ingevolge ARTIKEL 13 van deze algemene voorwaarden houdt levering, noch 
afname, in als bedoeld in de zin van dit artikel. 

3. Het leveringstijdstip en/of de leveringstermijn is/zijn voor Leverancier bindend. DE 
GROEILING behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren Prestaties 
- al dan na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst - te wijzigen of in 
gedeelten in ontvangst te nemen en/of het tijdstip/de termijn van levering te 
wijzigen, indien DE GROEILING dit wenselijk acht, zonder dat DE GROEILING jegens 
Leverancier tot enige vergoeding van schade en kosten hieruit voortvloeiende 
gehouden is. 

4. Zodra Leverancier weet of verwacht, dat de Prestatie niet, niet-tijdig en/of niet-
volledig kan worden geleverd, zal hij DE GROEILING daarvan onverwijld schriftelijk 
in kennis stellen onder gedetailleerde vermelding van de oorzaken. Leverancier is 
aansprakelijk voor alle directe en Indirecte Schade die DE GROEILING lijdt door de 
vertraging, het niet naar behoren of niet-tijdig in kennis stellen van DE GROEILING, 
alsmede voor de kosten van Derden door wie DE GROEILING wordt aangesproken. 

5. Is geen tijdstip of termijn voor levering overeengekomen, zal de levering 
plaatsvinden binnen een door DE GROEILING te bepalen redelijke termijn. 

6. Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, dient Leverancier de Prestatie op 
de aangewezen plaats van bestemming en volgens aanwijzingen van DE GROEILING 
te lossen. Gebreken, tekortkomingen en beschadigingen ontstaan bij het laden, 
tijdens het transport en/of bij het lossen, zijn voor rekening en risico van 
Leverancier. 

7. Bij de te leveren Prestatie dient een vervoersdocument c.q. vrachtbrief en een 
paklijst aanwezig te zijn met daarop vermeld om wat voor soort Prestatie het gaat, 
de itemnummers van DE GROEILING, inkoopordernummers, aantallen of 
hoeveelheid (bijvoorbeeld: m3) en omschrijvingen. 

8. Indien de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip en/of 
de plaats van levering of binnen de overeengekomen periode van levering is 
geleverd, heeft DE GROEILING het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de 
overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden vanaf een 
door DE GROEILING te bepalen datum, onverminderd de (overige) aan DE 
GROEILING krachtens de wet en/of overeenkomst en/of deze algemene 
voorwaarden toekomende rechten en bevoegdheden. In geval van ontbinding zal 
Leverancier de door DE GROEILING ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, 
Specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijk als bedoeld in artikel 4 
van deze voorwaarden aan DE GROEILING terstond retourneren. 

ARTIKEL 10.  TOEPASSELIJKHEID INCOTERMS 2010 
1. Levering geschiedt DDP volgens Incoterms 2010. 
2. Voor zover 

a. Partijen, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel: 
I. de bepalingen van de Incoterms 2010 niet van toepassing verklaren 

op de Prestatie, dan wel 
II. niet voorafgaand aan de te sluiten of bij het sluiten van de 

overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen welke "term" c.q. 
handelsvoorwaarde van de Incoterms 2010 van toepassing is op de 
Prestatie, 
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b. de tussen Partijen toepasselijke "term" c.q. handelsvoorwaarde omtrent het 
betreffende onderwerp niets heeft bepaald, gelden de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden aanvullend.  

ARTIKEL 11. PERSONEEL 
1. Leverancier zal de Prestatie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren/opleveren en op grond van de op dat 
moment bekende stand der wetenschap. Door Leverancier bij uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de algemene eisen van 
vakbekwaamheid en deskundigheid en aan door DE GROEILING gestelde bijzondere 
eisen. 

2. Indien bij de Prestatie naar het oordeel van DE GROEILING sprake is van 
onvoldoende gekwalificeerd personeel, is DE GROEILING bevoegd om de 
verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot 
onverwijlde vervanging met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. 

3. DE GROEILING heeft de bevoegdheid tot identificatie van personeel dat door 
Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken. 

4. DE GROEILING kan vorderen dat van personeel van de Leverancier minimaal drie 
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij DE GROEILING verklaringen 
omtrent het gedrag worden overlegd. 

5. Het niet kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag van een bij DE 
GROEILING te werk gesteld personeelslid van Leverancier, geeft DE GROEILING het 
recht het betreffende personeelslid met onmiddellijke ingang de toegang tot DE 
GROEILING te ontzeggen. 

6. Indien DE GROEILING overgaat tot het ontzeggen van toegang op grond van het in 
lid 5 van dit artikel beschrevene draagt Leverancier zorg voor een vervanger die wel 
beschikt over een verklaring omtrent gedrag. Indien Leverancier hier niet aan kan 
voldoen, heeft DE GROEILING het recht zonder nadere ingebrekestelling, de 
overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

7. Tussen DE GROEILING en Leverancier komt geen arbeidsovereenkomst tot stand. In 
geval van dienstverlening staat Leverancier ervoor in dat de Belastingdienst hem 
een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verstrekt waaruit blijkt dat een 
arbeidsovereenkomst ontbreekt en dat het inkomen als Winst Uit Onderneming 
wordt aangemerkt (VAR-WUO). DE GROEILING is gerechtigd te eisen dat 
Leverancier hem (een afschrift van) het VAR-WUO formulier verstrekt. 

ARTIKEL 12.  VERZENDING, VERPAKKING EN VERVOER 
1. De Prestatie moet zodanig verpakt en beveiligd worden dat deze DE GROEILING, of 

een door DE GROEILING nader aan te geven bestemming, in goede, onbeschadigde 
toestand bereikt. 

2. Leverancier is verplicht zichzelf en de te leveren Prestatie - ten gunste van DE 
GROEILING - tot genoegen van DE GROEILING te verzekeren tegen alle mogelijke 
(vervoers-)risico's. De kosten van de verzekeringspremies komen voor rekening van 
Leverancier. 

3. De Leverancier dient ernaar te streven de Prestatie zo milieuvriendelijk mogelijk te 
verpakken. 

4. Verwerking respectievelijk vernietiging van verpakkingsmaterialen is een 
verantwoordelijkheid van Leverancier en geschiedt voor diens rekening en risico. 

ARTIKEL 13.  KWALITEIT, GARANTIE EN KEURING 
1. De Leverancier zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften, zoals toegepast door 

de keurende instanties die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid 
en gezondheid bij uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden 
genomen. 

2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door 
Leverancier, dient Leverancier - na daartoe strekkend verzoek van DE GROEILING - 
binnen vijf dagen na bedoeld verzoek van DE GROEILING ter zake de tekortkoming 
een 8D-rapportage aan DE GROEILING te verstrekken, onverminderd de overige 
aanspraken van DE GROEILING in geval van toerekenbare tekortkomingen. 

3. DE GROEILING is gerechtigd om zelf, dan wel via door haar in te schakelen derden, 
inspecties uit te (laten) voeren bij Leverancier met betrekking tot de Prestatie(s), 
alsmede met betrekking tot het productieproces bij Leverancier. Omtrent het 
tijdstip van de inspectie zal voorafgaand overleg met Leverancier plaatsvinden. 
Indien tijdens de inspectie wordt geconstateerd dat Leverancier niet voldoet aan 
één of meer van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, dient Leverancier binnen 
veertien dagen na de daarop betrekking hebbende schriftelijke rapportage van DE 
GROEILING een schriftelijk actieplan te verstrekken aan DE GROEILING waarin 
gemotiveerd en geconcretiseerd wordt aangegeven per welke datum de gebreken 
zullen zijn verholpen, alles uitdrukkelijk onverminderd de overige aanspraken van 
DE GROEILING, waaronder die op nakoming, schadevergoeding, ontbinding, etc. 

4. Voorafgaand aan de levering door Leverancier aan DE GROEILING zal Leverancier - 
op eerste verzoek van DE GROEILING - monsters van de door haar te leveren 
producten ter goedkeuring aan DE GROEILING verstrekken. Pas na verkregen 
schriftelijke akkoordbevinding door DE GROEILING van bedoelde monsters, zal 
Leverancier gerechtigd zijn tot productie over te gaan. 

5. Met inachtneming van hetgeen in de opdracht/order en daarvan eventueel deel 
uitmakende bijlage(n) is bepaald, moet de aan DE GROEILING te leveren Prestatie: 
a. wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en anderszins in 

overeenstemming zijn met hetgeen in de opdracht/order is vermeld; 
b. in alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing 

verklaarde Specificaties, Gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, 
toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen; 

c. in alle opzichten gelijk zijn aan monsters, modellen en dergelijke die door DE 
GROEILING en/of door Leverancier ter beschikking zijn gesteld en/of 
verstrekt; 

d. de prestaties leveren, zoals in de opdracht/order omschreven; 
e. geheel geschikt zijn voor het aan Leverancier bekend gemaakte doel; 
f. beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd; 
g. vergezeld gaan van de noodzakelijke instructie aan DE GROEILING, de door 

haar ingeschakelde Hulppersonen en/of Derden, dan wel ten behoeve van 
haar opdrachtgevers, teneinde DE GROEILING en/of de door haar 

ingeschakelde Hulppersonen en/of Derden en/of haar opdrachtgevers in 
staat te stellen zelfstandig van de Prestatie gebruik te maken; 

h. het voor uitvoering van de overeenkomst te verrichten teken- en andere 
voorbereidende werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden 
bevatten; 

i. wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten 
voldoen aan alle ter zake toepasselijke wettelijke eisen, voorschriften en 
kwaliteitsnormen; 

j. zodanig worden uitgevoerd dat de totstandkoming van de Prestatie binnen 
de overeengekomen termijn verzekerd is. 

6. Voor zover de Prestatie producten omvat, zullen: 
a. de producten van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van goede 

uitvoering zijn; 
b. de producten vrij zijn van gebreken, tekortkomingen, beschadigingen, 

alsmede ontwerp- en constructiefouten; 
c. de producten vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen, waarvan de 

herkomst traceerbaar is; 
d. de producten geen asbest en/of andere kankerverwekkende stoffen 

bevatten, dan wel stoffen die anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid; 
e. de benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie- c.q. kwaliteits- c.q. 

veiligheids) certificaten, attesten, tekeningen, handboeken voor instructie, 
reserveonderdelenlijsten en onderhoudsvoorschriften - alles in de 
Nederlandse taal - tegelijkertijd met de aflevering van de Prestatie aan DE 
GROEILING worden verstrekt; 

f. de producten voorzien zijn van een apparaat-, serie- en typenummer en van 
een aanduiding van de herkomst door middel van een adequaat merkteken 
afkomstig van de fabrikant of importeur, of, indien dit niet mogelijk is, zullen 
de verpakkingen van producten van dergelijke tekens zijn voorzien; 

g. alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, 
geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen; 

h. DE GROEILING is bevoegd materialen en grond-/bouwstoffen van de 
Prestatie door anderen dan Partijen te laten onderzoeken. De door DE 
GROEILING ter beschikking gestelde materialen en grond-/bouwstoffen 
worden geacht te zijn goedgekeurd. Indien de Prestatie met negatief 
resultaat is bevonden door een onafhankelijke instantie zijn de kosten van 
dit onderzoek voor rekening van de Leverancier; 

i. zowel DE GROEILING als de Leverancier kunnen in geval van afkeuring van 
materialen en grond-/bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg 
getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld, monster wordt bewaard. 

7. Leverancier garandeert dat de geleverde Prestatie beantwoordt aan de lid 6 van dit 
artikel genoemde eisen en verplicht zich om alle gebreken, tekortkomingen en 
beschadigingen die aan het licht treden gedurende de garantieperiode, niet zijnde 
het normale te verwachten gevolg van gebruikelijke slijtage, onmiddellijk en 
volledig te herstellen, zonder enige kosten aan DE GROEILING in rekening te 
brengen, zulks op eerste verzoek van DE GROEILING. 

8. Leverancier is verplicht onderdelen terzake van de geleverde Prestatie gedurende 
de gebruikelijke levensduur van de geleverde Prestatie in voorraad te houden. 

9. Onverminderd het bepaalde in lid 8 van dit artikel garandeert Leverancier dat de 
Prestatie, almede onderdelen daarvan, leverbaar zijn voor de duur van minimaal 5 
jaar na levering als bedoeld in ARTIKEL 9 van deze algemene voorwaarden. Indien 
gedurende 5 jaar na levering de Prestatie, of onderdelen daarvan, niet meer 
leverbaar zijn, is Leverancier aansprakelijk voor alle schade die DE GROEILING als 
gevolg hiervan lijdt en nog zal lijden. 

10. Keuring, controle en/of beproeving door DE GROEILING of door daartoe 
aangewezen personen en instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, als 
tijdens, of na de levering. Leverancier verleent aan DE GROEILING, haar 
Hulppersonen en/of Derden de toegang tot de plaatsen waar de Prestatie wordt 
geproduceerd, ver-/bewerkt, geassembleerd of is opgeslagen, verleent 
medewerking aan de gewenste keuringen, controles en/of beproeving en verstrekt 
voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.  

11. Voor datum levering dient Leverancier, zonder dat dit voor DE GROEILING kosten 
met zich meebrengt, zorgvuldig te onderzoeken of de aan DE GROEILING te leveren 
Prestatie overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Leverancier zal DE 
GROEILING op haar eerste verzoek een afschrift van het/de inspectierapport(en) 
kosteloos verstrekken. 

12. Indien bij enig onderzoek als in de vorige leden van dit artikel bedoeld wordt 
geconstateerd dat de Prestatie gebreken, tekortkomingen en/of beschadigingen 
vertoont of niet met hetgeen is overeengekomen overeenstemt/zal 
overeenstemmen, is Leverancier gehouden alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen om de Prestatie alsnog met hetgeen is overeengekomen te doen 
overeenstemmen, dan wel beschadigde Prestatie te vervangen, zonder dat DE 
GROEILING tot enige (extra) vergoeding gehouden is. 

13. Indien gebleken gebreken niet, niet-tijdig en niet-volledig (kunnen) worden hersteld 
en/of vervangen, is DE GROEILING gerechtigd de betaling van de op de Prestatie 
betrekking hebbende Hoofdsom of gedeelte daarvan op te schorten of de 
overeenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke 
tussenkomst, geheel, dan wel gedeeltelijk, te ontbinden, onverminderd het recht 
van DE GROEILING op vergoeding van alle directe en/of Indirecte schade die zij 
dientengevolge lijdt. Leverancier is verplicht de door DE GROEILING reeds betaalde 
(gedeelte van) de Hoofdsom onverwijld na ontbinding van de overeenkomst aan DE 
GROEILING terug te betalen. 

14. Bij afkeuring van de Prestatie wordt de Prestatie geacht niet te hebben 
plaatsgevonden en worden risico en eigendom geacht bij de Leverancier te zijn 
gebleven, tenzij in overleg met DE GROEILING anders wordt overeengekomen. 

15. In spoedeisende gevallen, alsmede indien, na overleg met Leverancier, 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet-tijdig of niet 
naar behoren voor herstel, dan wel vervanging, kan of zal zorg dragen, heeft DE 
GROEILING het recht herstel of vervanging zelf uit te voeren of door Derden uit te 
laten voeren op kosten van en voor risico van Leverancier. 
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ARTIKEL 14. MONTAGE EN ONDERHOUD 
1. Onverminderd het bepaalde in ARTIKEL 9 van deze algemene voorwaarden geldt 

dat, wanneer blijkens de opdracht/order van DE GROEILING de Prestatie door 
Leverancier op een door DE GROEILING aangewezen plaats moet worden 
(af)gemonteerd/geïnstalleerd, Leverancier ten tijde van de levering hiervoor 
voldoende ervaren en deskundig personeel ter beschikking stelt. 

2. Indien sprake is van onderhoud van de Prestatie, worden de onderhoudstermijnen 
van Leverancier in onderling overleg met DE GROEILING schriftelijk in een 
overeenkomst vastgelegd. De onderhoudstermijnen van Leverancier zijn altijd 
minimaal gelijk aan de onderhoudstermijnen welke voor DE GROEILING 
voortvloeien uit de overeenkomst met haar opdrachtgevers. Deze termijnen zullen 
bij of zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier 
bekend worden gemaakt. 

ARTIKEL 15.  GEWIJZIGDE UITVOERING 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Prestatie blijkt dat de Prestatie of een onderdeel 

daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden 
uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheden bekend is 
geworden in overleg met de andere partij. De Leverancier wijst DE GROEILING 
daarbij op de financiële consequenties. Een schriftelijk overeengekomen gewijzigde 
uitvoering zal als meer- of minderwerk als bedoeld in ARTIKEL 16 van deze algemene 
voorwaarden worden gefactureerd. 

ARTIKEL 16.  MEERWERK/MINDERWERK 
1. Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, dienen de in de opdracht/order 

genoemde prijzen alle kosten en lasten (met uitzondering van omzetbelasting) en 
alle adviezen van Leverancier, direct en/of indirect verband houdende met de 
Prestatie, te bevatten. 

2. DE GROEILING is gerechtigd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van 
de te leveren Prestatie wordt gewijzigd. Tevens is DE GROEILING bevoegd 
modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, Specificaties, Gegevens, 
instructies, keuringsvoorschriften toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, 
aanwijzingen en materialen en dergelijke met betrekking tot de te leveren Prestatie, 
die door haar aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld dan wel die door 
Leverancier ten behoeve van DE GROEILING zijn vervaardigd als bedoeld in artikel 4 
van deze algemene voorwaarden. 

3. Leverancier mag geen meerwerk (en/of andere afwijkingen van de opdracht/order) 
verrichten, ook wanneer het een bezuiniging en/of verbetering betreft, zonder de 
schriftelijke toestemming van DE GROEILING. 

4. Indien een wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of 
levertijd/¬termijn zal Leverancier, voordat de wijziging wordt uitgevoerd, DE 
GROEILING na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. 
Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten, een en ander in de ruimste zin 
van het woord, worden niet verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

5. Indien de gevolgen voor de prijs en/of levertijd/-termijn naar het oordeel van DE 
GROEILING onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, 
heeft DE GROEILING het recht zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst 
buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een ontbinding op grond van 
dit lid geeft geen der Partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade. 

ARTIKEL 17.  OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO 
1. De eigendom van en het risico voor de Prestatie, alsmede onderdelen van de 

Prestatie, gaan eerst na uitdrukkelijke goedkeuring door DE GROEILING van de 
geleverde Prestatie over op DE GROEILING. 

2. Indien in afwijking van het bepaalde in ARTIKEL 20 van deze algemene voorwaarden, 
vooruitbetaling op hetgeen DE GROEILING krachtens de overeenkomst verschuldigd 
is, is overeengekomen, worden alle materialen, grondstoffen en halffabricaten, die 
Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, dan wel daartoe 
bestemd, alsmede alle in bewerking zijnde producten, geleverd en in volle en vrije 
eigendom door Leverancier aan DE GROEILING overgedragen. 

3. Voor zover nodig verklaart Leverancier (bij voorbaat) de Prestatie genoemd in het 
vorige lid van dit artikel aan DE GROEILING te leveren en in eigendom over te dragen 
op het moment dat Leverancier de vooruitbetaling ontvangt. 

4. Vanaf het moment dat Leverancier de vooruitbetaling ontvangt, houdt Leverancier 
de in lid 3 van dit artikel genoemde Prestatie voor DE GROEILING en is Leverancier 
verplicht deze Prestatie genoegzaam te individualiseren ten behoeve van DE 
GROEILING afgezonderd van andere zaken onder zich te houden, te merken als 
herkenbaar eigendom van DE GROEILING en DE GROEILING te vrijwaren voor 
verlies, vermissing, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. 

5. Onverminderd het voorgaande kan DE GROEILING verlangen dat de overdracht van 
de eigendom van de Prestatie en/of de onderdelen daarvan op een eerder tijdstip 
zal plaatsvinden, waarbij het bepaalde in het vorige lid van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing is. 

ARTIKEL 18.  HULPZAKEN 
1. Hulpzaken, waaronder mede begrepen Gegevens, die DE GROEILING aan 

Leverancier ter beschikking heeft gesteld of door Leverancier of Derden voor 
rekening van DE GROEILING zijn gemaakt/aangeschaft, worden, zijn, respectievelijk 
blijven eigendom van DE GROEILING. 

2. Zolang de Hulpzaken nog niet aan DE GROEILING zijn terug gegeven of afgegeven, 
is Leverancier verplicht alle Hulpzaken te merken als herkenbaar eigendom van DE 
GROEILING, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen 
alle risico's. 

3. Leverancier is verplicht alle Hulpzaken op de overeengekomen datum van levering 
onbeschadigd aan DE GROEILING te retourneren. Afgezien daarvan is Leverancier 
gehouden alle Hulpzaken op de eerste aanvraag onbeschadigd aan DE GROEILING 
af te geven, indien deze aanvraag eerder plaatsvindt dan de datum van levering als 
bedoeld in de vorige volzin van dit lid. 

4. Veranderingen aan of afwijkingen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde Hulpzaken, 
evenals het aanwenden van deze Hulpzaken voor of in verband met enig ander doel 
dan de levering aan DE GROEILING, zijn slechts toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van DE GROEILING; goedkeuring laat de 
garantieverplichting van de Leverancier evenwel onverlet. 

5. Indien Leverancier de verplichtingen uit de leden 2 tot en met 4 van dit artikel niet 
nakomt, heeft DE GROEILING het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de 
overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
onverminderd de (overige) aan DE GROEILING krachtens de wet en/of 
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten en 
bevoegdheden. DE GROEILING is gerechtigd het bedrag van schadevergoeding, 
inclusief rente en overige kosten, op de door DE GROEILING aan Leverancier te 
betalen Hoofdsom in mindering te brengen. 

ARTIKEL 19.  FACTURERING 
1. Eventuele opdrachten voor meer- en/of minderwerk, alsmede wijzigingen als 

bedoeld in ARTIKEL 16 van deze algemene voorwaarden, dienen door Leverancier 
afzonderlijk op de facturen te worden gespecificeerd. 

2. Leverancier zal door DE GROEILING verschuldigde bedragen niet eerder factureren 
dan nadat de Prestatie in zijn geheel is afgeleverd ex ARTIKEL 9 van deze 
voorwaarden. 

3. De door DE GROEILING aan de Leverancier verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen ten 
aanzien van de Wet op de Omzetbelasting. 

4. Leverancier dient op de gedateerde en genummerde factuur in ieder geval de 
volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: 
a. factuurdatum; 
b. factuuradres; 
c. het opdracht-/ordernummer; 
d. de verrichte Prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
e. de locatie van verzending en ontvangst van de Prestatie; 
f. indien bekend de kostensoort; 
g. naam, adres, woonplaats c.q. vestigingsplaats en registratienummer Kamer 

van Koophandel en Fabrieken van Leverancier, dan wel een daarmee 
vergelijkbare instantie; 

h. bankrekeningnummer(s) en naam van de bankinstelling van Leverancier. 
i. naam, adres, woonplaats c.q. vestigingsplaats en registratienummer Kamer 

van Koophandel en Fabrieken van de eventueel door de Leverancier 
ingeschakelde Hulppersonen en/of Derden, dan wel een daarmee 
vergelijkbare instantie; 

5. Facturen die niet voldoen aan het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel, zullen 
door DE GROEILING ter completering aan Leverancier geretourneerd worden, 
waarbij de betalingstermijn automatisch wordt opgeschort, zonder dat DE 
GROEILING in verzuim is. Er zal eerst dan tot betaling worden overgegaan wanneer 
de factuur met alle gegevens en bescheiden als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit 
artikel in bezit is van DE GROEILING en DE GROEILING de Prestatie heeft 
goedgekeurd. 

ARTIKEL 20.  BETALING 
1. Betaling geschiedt niet eerder dan en DE GROEILING is eerst tot betaling gehouden 

na ommekomst van:  
a. 30 dagen na levering, onder voorwaarde van goedkeuring van de Prestatie 

en factuur als bedoeld in ARTIKEL 19 leden 3 en 4 van deze algemene 
voorwaarden door DE GROEILING en ontvangst van alle bij de levering 
behorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten of 

b. 30 dagen nadat de opdracht/order - of het gedeelte waarop een 
termijnbetaling betrekking heeft - naar het oordeel van DE GROEILING op 
juiste en volledige wijze is uitgevoerd en na ontvangst van de factuur als 
bedoeld in ARTIKEL 19 leden 3, 4 en 5 van deze algemene voorwaarden, 

tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door DE 
GROEILING houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 

2. DE GROEILING betaalt Leverancier niet vooruit, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. In het laatste geval dienen de door DE GROEILING gedane 
vooruitbetalingen aan te worden gemerkt als leningen verstrekt aan Leverancier, 
totdat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. Bij vooruitbetaling kan DE GROEILING 
van Leverancier verlangen dat Leverancier op eerste verzoek van DE GROEILING een 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie afgeeft ten behoeve van DE 
GROEILING, welke bankgarantie afkomstig is van een voor DE GROEILING 
acceptabele kredietinstelling. 

3. Leverancier is niet gerechtigd om binnen 1 jaar, na de datum waarop de 
overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen 
welke in voor hem geldende kostenfactoren optreden, zoals verhogingen van 
grondstoffen-, materialen-, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en 
andere heffingen van overheidswege, valutakoersen en dergelijke aan DE 
GROEILING in rekening te brengen. Bij een prijsverhoging binnen 1 jaar na het 
sluiten van de overeenkomst heeft DE GROEILING de bevoegdheid de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is 
voor de gevolgen die voortvloeien uit de ontbinding. 

4. In geval DE GROEILING door overmacht harerzijds haar betalingsverplichtingen uit 
de overeenkomst niet op het overeengekomen tijdstip kan nakomen, is DE 
GROEILING gerechtigd haar betalingsverplichtingen op een later tijdstip na te 
komen of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zulks ter harer keuze, zonder dat zij jegens Leverancier en diens 
leveranciers en/of Hulppersonen aansprakelijk is voor de uit de ontbinding 
voortvloeiende schade. 

ARTIKEL 21. INGEBREKE BLIJVEN VAN LEVERANCIER EN 
OPSCHORTINGSRECHT DE GROEILING 

1. Zonder dat DE GROEILING jegens Leverancier tot enigerlei schadevergoeding is 
gehouden, dan wel in verzuim is, is DE GROEILING gerechtigd om haar 
verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien 
Leverancier in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de 
overeenkomst; ook wanneer daardoor de termijnen als bedoeld in ARTIKEL 9 van 
deze algemene voorwaarden worden overschreden. 

2. Indien Leverancier zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting 
van de Prestatie niet nakomt en DE GROEILING hem in verband daarmee wenst aan 
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te manen, zal DE GROEILING Leverancier schriftelijk aanmanen om zo spoedig 
mogelijk de uitvoering van de Prestatie aan te vangen of voort te zetten. 

3. DE GROEILING is bevoegd de Prestatie door een ander dan Leverancier te doen 
uitvoeren of voortzetten, indien de Leverancier na verloop van 5 dagen na 
verzending van de brief, dan wel het emailbericht, van de in het vorige lid van dit 
artikel bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft DE GROEILING recht 
op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de Leverancier voortvloeiende 
schade en kosten. 

ARTIKEL 22.  VERPLICHTINGEN VAN LEVERANCIER 
1. Leverancier verplicht zich de door hem uit te voeren werkzaamheden goed en 

deugdelijk uit te voeren. Indien door DE GROEILING of haar opdrachtgevers wordt 
geconstateerd dat de Prestatie niet aan de gestelde (wettelijke) eisen en 
voorschriften, overeengekomen eigenschappen, Specificaties, gegevens, 
instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen en 
materialen voldoen, zal Leverancier onverwijld alle maatregelen nemen, zodat de 
Prestatie voldoet aan de hiervoor gestelde en overeengekomen eisen en 
voorschriften. 

2. Leverancier verschaft DE GROEILING steeds tijdig alle voor een behoorlijke 
uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en verleent in dat verband 
aan DE GROEILING alle medewerking. Alle door Leverancier te verschaffen 
informatie en/of door DE GROEILING te verwerken gegevens worden 
overeenkomstig de door DE GROEILING te stellen eigenschappen, mallen, monsters, 
attesten, voorwaarden, modellen, tekeningen, Specificaties, gegevens, instructies, 
keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen en aanwijzingen 
door Leverancier geprepareerd en aangeleverd. 

3. Indien Leverancier de verplichtingen uit de leden 1 en 2 van dit artikel niet, niet-
tijdig, dan wel niet-behoorlijk nakomt, is DE GROEILING gerechtigd haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten voor de duur van de niet-
nakoming, onverminderd de gehoudenheid van Leverancier tot vergoeding van de 
schade, die DE GROEILING ten gevolge hiervan lijdt en/of zal lijden. 

4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel dient Leverancier DE 
GROEILING onmiddellijk en schriftelijk in te lichten, indien conservatoir en/of 
executoriaal beslag wordt/is gelegd op zijn roerende en onroerende zaken, indien 
op enige andere wijze de eigendomsrechten van Leverancier (zullen) worden 
geschaad of indien het aandeel van DE GROEILING in de jaaromzet van Leverancier 
meer dan 30 % bedraagt of binnen afzienbare tijd zal gaan bedragen. Hetzelfde geldt 
in geval van faillissement van Leverancier, indien het faillissement van Leverancier 
wordt/is aangevraagd of hij zijn eigen faillissement, surseance van betaling, dan wel 
de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), aanvraagt of om andere reden 
opgehouden is te betalen. 

5. Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel 
genoemd, is Leverancier verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator 
of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de overeenkomst. 

6. Leverancier stelt DE GROEILING terstond schriftelijk in kennis van wijzigingen in zijn 
rechtspersoonlijkheid, in zijn naam- en adreswijziging, liquidatie of overname of 
enige daarmee vergelijkbare toestand, van veranderingen in de bedrijfsvoering, in 
de zeggenschap over, dan wel in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van, zijn 
onderneming. 

7. Leverancier staat er voor in dat alle door hem aan DE GROEILING ter uitvoering van 
de overeenkomst ter beschikking gestelde Gegevens juist en volledig zijn. 

8. Leverancier zal bij de uitvoering van werkzaamheden de door DE GROEILING 
gegeven en te geven opdrachten en instructies uitvoeren en opvolgen. Indien DE 
GROEILING echter met haar Hulppersonen en/of Derden is overeengekomen dat 
deze rechtstreeks opdrachten kunnen verstrekken aan Leverancier, is Leverancier 
gehouden om deze opdrachten en instructies uit te voeren en op te volgen. 

9. Het is Leverancier niet toegestaan rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen te 
doen aan, dan wel afspraken te treffen met Hulppersonen, Derden en 
opdrachtgevers van DE GROEILING over aangelegenheden, welke verband houden 
met de uit te voeren werkzaamheden, respectievelijk te leveren/geleverde 
Prestatie, inclusief eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan DE 
GROEILING. 

10. Leverancier is jegens DE GROEILING aansprakelijk voor alle directe en/of Indirecte 
schade die DE GROEILING lijdt en zal lijden als gevolg van niet, niet-tijdige, niet-
volledige nakoming door Leverancier van het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 
van dit artikel. 

ARTIKEL 23.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING LEVERANCIER 
1. Indien Leverancier jegens DE GROEILING één of meer van haar uit de wet, de 

overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen 
niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is Leverancier steeds, zonder dat enige 
ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens DE GROEILING gehouden haar alle (directe 
en Indirecte) schade te vergoeden die DE GROEILING dientengevolge lijdt. Deze 
bepaling laat onverlet het recht van DE GROEILING om jegens Leverancier andere 
vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen 
(bijvoorbeeld ontbinding) te treffen. 

2. Leverancier is jegens DE GROEILING aansprakelijk voor alle directe en/of Indirecte 
Schade berokkend aan (personeel van) DE GROEILING of aan anderen dan Partijen 
(waaronder: Hulppersonen en Derden), welke schade veroorzaakt is door 
(personeel van) Leverancier, door Leverancier ingeschakelde anderen dan Partijen 
en/of door haar gebruikte, dan wel geleverde, materialen en Prestaties of daarmee 
verband houdt, in de ruimste zin van het woord. 

3. Leverancier vrijwaart DE GROEILING voor aanspraken van anderen dan Partijen 
wegens niet-naleving door Leverancier (en diens Hulppersonen en Derden) van: 
a. toepasselijke (overheids-)voorschriften; 
b. veiligheids- en milieuvoorschriften (voor productie) van producten en 

dergelijke; 
c. de toepasselijke exportbepalingen; 
d. haar verplichting tot het verstrekken van gebruiksvoorschriften aan zijn/haar 

afnemers. 
4. Leverancier vrijwaart DE GROEILING voor alle aanspraken van anderen dan Partijen 

op vergoeding van directe en/of Indirecte Schade, kosten en/of verliezen, waarvoor 
DE GROEILING op grond van deze algemene voorwaarden geen aansprakelijkheid 
aanvaardt. 

5. Leverancier vrijwaart DE GROEILING voor alle aanspraken die tegen DE GROEILING 
worden gericht wegens productaansprakelijkheid krachtens artikel 6:185 en 
volgende BW. 

6. Gebreken, tekortkomingen en/of beschadigingen aan de Prestatie ontstaan tijdens 
en/of als gevolg van het vervoer, het laden en lossen komen voor rekening van 
Leverancier. 

7. DE GROEILING is gerechtigd alle door Leverancier veroorzaakte, dan wel voor diens 
rekening komende schade - geleden door DE GROEILING, dan wel haar 
opdrachtgevers - op kosten en voor risico van Leverancier te vergoeden en/of 
herstellen. 

8. Leverancier is verplicht tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 
genoegzaam, zulks ter beoordeling van DE GROEILING, te verzekeren en verleent DE 
GROEILING desgewenst inzage in de verzekeringspolis. De kosten van de 
verzekeringspremies zijn voor rekening van Leverancier. 

ARTIKEL 24.  AANSPRAKELIJKHEID DE GROEILING 
1. DE GROEILING is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade 

geleden door Leverancier, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DE GROEILING toe te rekenen 
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt 
die directe (persoon- en/of zaak)schade waartegen DE GROEILING verzekerd is. 
Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen: 
a. Indirecte Schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor 

vergoeding in aanmerking; 
b. directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 

Hulppersonen komt nimmer voor vergoeding in aanmerking; 
c. directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt door Derden, die door DE 

GROEILING ingeschakeld zijn, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking; 
d. de door DE GROEILING te vergoeden schade wordt gematigd, indien de 

Hoofdsom van de overeenkomst gering is in verhouding tot de omvang van 
de door Leverancier geleden schade; 

e. de door DE GROEILING te vergoeden directe (persoon- en zaak)schade 
bedraagt nimmer meer dan het geldbedrag van de Hoofdsom van de 
betreffende levering. 

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat 
Leverancier na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als 
redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen 7 dagen na het intreden van de 
schade, gedetailleerd schriftelijk bij aangetekende brief met handtekening retour 
aan DE GROEILING meldt en dat Leverancier datgene doet wat in redelijkheid van 
haar kan worden verlangd om haar schade te beperken, of straffe van verval van 
aansprakelijkheid van DE GROEILING. 

ARTIKEL 25.  OVERMACHT EN OPSCHORTINGSRECHT DE GROEILING 
1. DE GROEILING is gerechtigd om, indien Leverancier zijn verplichtingen, uit welke 

hoofde dan ook, jegens DE GROEILING niet-behoorlijk en/of niet-tijdig nakomt, de 
nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, 
zonder dat DE GROEILING jegens Leverancier gehouden is de eventueel daaruit 
voortvloeiende schade te vergoeden. 

2. Overmacht aan de zijde van DE GROEILING schort haar verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst op, zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort 
de verplichtingen van Leverancier niet op. 

3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DE GROEILING onafhankelijke 
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert 
en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid voor risico van DE GROEILING behoort te komen, alsmede, voor zover 
daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, 
wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, 
gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, 
oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in 
(tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, 
blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten. 

4. Zodra zich bij DE GROEILING een overmachtsituatie voordoet, meldt zij dat 
Leverancier, tenzij zulks naar het oordeel van DE GROEILING gezien de 
omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. 

5. Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij DE GROEILING 3 maanden of langer 
zal duren, is elk van Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, 
zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel 
geschiedt bij aangetekende brief met handtekening retour. 

6. DE GROEILING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden 
tot vergoeding van directe en/of Indirecte Schade, kosten en/of verliezen van of bij 
Leverancier en/of anderen dan Partijen ontstaan, welke directe en/of Indirecte 
Schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de 
overmachttoestand aan de zijde van DE GROEILING. 

ARTIKEL 26.  ONTBINDING OVEREENKOMST 
1. Leverancier is van rechtswege in verzuim, indien: 

a. hij enige verplichting uit de overeenkomst(en) en/of deze algemene 
voorwaarden schendt; 

b. de onderneming van Leverancier wordt stilgelegd op grond van de Wet 
Economische Delicten, dan wel om een andere reden; 

c. hij het faillissement aanvraagt, zijn faillissement is aangevraagd, in staat van 
faillissement is verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op 
hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt 
verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in, dan 
wel de zeggenschap over zijn onderneming overdraagt, zijn 
rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden respectievelijk 
geliquideerd wordt; 

d. een wijziging optreedt ter zake van de aandeelhouders van Leverancier, voor 
zover deze omstandigheid naar het oordeel van DE GROEILING en 
aanmerkelijke verzwaring van haar risico's meebrengt; 

e. ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd of de vermogensbestanddelen 
van Leverancier met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden 
bedreigd; 
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f. Leverancier onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over 
(een gedeelte van) zijn vermogen verliest; 

g. Leverancier niet of niet langer beschikt over een verzekering als bedoeld in 
ARTIKEL 23 lid 8. 

2. Overmacht aan de zijde van Leverancier staat het recht van DE GROEILING op 
ontbinding van de overeenkomst niet in de weg. 

3. Onverminderd alle andere rechten kan DE GROEILING een overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbinden indien door Leverancier of een van zijn van ondergeschikten 
of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een 
persoon, die behoort tot het personeel van DE GROEILING of aan een van zijn 
vertegenwoordigers. 

4. Alle aanspraken van DE GROEILING in dit artikel bedoeld, worden, voor zover nodig, 
geacht opeisbaar te zijn geworden vóór het evenement dat tot beëindiging van de 
overeenkomst heeft geleid. 

5. In de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde situatie heeft DE GROEILING het recht 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat DE GROEILING tot enige 
schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan DE GROEILING overige 
toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al 
haar directe en/of Indirecte Schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van 
dit artikel geschiedt bij aangetekende brief, zo mogelijk voorafgaand per 
emailbericht. 

6. Indien Leverancier op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds 
Prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, zullen deze 
Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) voorwerp van 
de ongedaan making zijn. De door DE GROEILING reeds betaalde bedragen van de 
Hoofdsom dienen onverwijld na ontbinding aan haar te worden terugbetaald. DE 
GROEILING is alsdan gerechtigd aan de haar geleverde Prestaties aan en voor 
rekening en risico van Leverancier retour te zenden. Alle vorderingen, die DE 
GROEILING in voornoemd geval op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen 
terstond en volledig opeisbaar zijn. 

7. Geldbedragen die Leverancier aan DE GROEILING vóór datum ontbinding heeft 
gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de 
overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, zijn, met inachtneming van het 
vorenstaande, nimmer door DE GROEILING verschuldigd. 

ARTIKEL 27.  RETENTIERECHT 
1. Wanneer DE GROEILING zaken van Leverancier onder zich heeft, is zij gerechtigd 

deze onder zich te houden totdat Leverancier aan al zijn verplichtingen jegens DE 
GROEILING (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst 
dan ook) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 

2. Alle zaken die DE GROEILING uit welken hoofde en met welke bestemming ook 
onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, 
die DE GROEILING van de Leverancier heeft of mocht krijgen. Bij niet-voldoening 
van de verschuldigde betalingen is DE GROEILING gerechtigd het onderpand, hetzij 
openbaar, hetzij onderhands, voor rekening van Leverancier te verkopen. 

3. Opslag en bewaring van zaken die DE GROEILING op grond van de leden 1 en 2 van 
dit artikel onder zich heeft, komen voor risico en rekening van Leverancier. 

4. DE GROEILING is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan zaken die zij op grond 
van de leden 1 en 2 van dit artikel onder zich heeft gedurende de periode dat DE 
GROEILING haar recht van retentie uitoefent. 

5. Leverancier is niet gerechtigd tot uitoefening van zijn recht van retentie als bedoeld 
in dit artikel op zaken die in eigendom toebehoren aan DE GROEILING. 

  

ARTIKEL 28.  VERHAAL EN VERREKENING(SBEVOEGDHEID) DE 
GROEILING 

1. DE GROEILING is gerechtigd de Hoofdsom te verrekenen met een (tegen)vordering 
die DE GROEILING op Leverancier mocht hebben. 

2. Meerwerk in de zin van ARTIKEL 16 van deze algemene voorwaarden komt 
uitsluitend in aanmerking voor verrekening, indien DE GROEILING voorafgaand 
schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van het meerwerk. 

3. Leverancier is niet gerechtigd tot verrekening van haar vorderingen op DE 
GROEILING met hetgeen hij eventueel verschuldigd is aan DE GROEILING. 

ARTIKEL 29.  VERBOD VAN OVERDRACHT VAN RECHTEN EN 
VERPANDING LEVERANCIER 

1. Het is Leverancier niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke toestemming van DE GROEILING haar rechten en verplichtingen uit de 
overeenkomst met DE GROEILING, dan wel de uitoefening daarvan, geheel of 
gedeeltelijk aan een ander dan DE GROEILING te vervreemden, te cederen, onder 
welke titel ook (in eigendom) over te dragen, uit te besteden, te verpanden, dan 
wel met enig ander recht te bezwaren. 

2. Indien Leverancier rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst, na van DE 
GROEILING verkregen schriftelijke toestemming, geheel of gedeeltelijk overdraagt, 
dan wel opdraagt, aan een andere Leverancier, dient Leverancier daarvan 
schriftelijk een contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze 
overeenkomst als gesloten tussen Partijen deel uit dienen te maken in die zin, dat 
de opdrachtgevende Leverancier daarin de positie van DE GROEILING inneemt en 
de opdrachtnemende leverancier die van Leverancier. 

ARTIKEL 30.  INTELLECTUEEL EIGENDOM 
1. Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de 

door hem geleverde Prestatie of van de door hem ten behoeve van DE GROEILING 
gekochte of vervaardigde Hulpzaken en -middelen geen inbreuk oplevert op 
octrooirechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten, auteursrechten of 
andere (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden. 

2. Leverancier vrijwaart DE GROEILING voor alle aanspraken en vorderingen van 
derden ter zake van schade wegens inbreuk op de in lid 1 bedoelde rechten. 
Leverancier zal DE GROEILING alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige 
inbreuk als bedoeld in de vorige volzin. 

3. DE GROEILING is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die 
ontstaan door c.q. het gevolg zijn van uitvoering van de overeenkomst door 
Leverancier. Voor zover vereist zal Leverancier op eerste verzoek van DE GROEILING 
onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking verlenen aan alle voor de overdracht 
van bedoelde intellectuele eigendomsrechten noodzakelijke handelingen, 
onverminderd de rechten die DE GROEILING reeds heeft verkregen uit hoofde van 
de overeenkomst met Leverancier. Leverancier doet afstand van zijn rechten als 
bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Auteurswet 1912. 

4. Alle rechten van intellectuele eigendom op zaken, die door DE GROEILING aan de 
Leverancier ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst, berusten uitsluitend bij DE GROEILING. 

5. Bij niet-nakoming door Leverancier van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van 
dit artikel verbeurt Leverancier een terstond opeisbare boete van minimaal 
€ 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, onverminderd de aan DE 
GROEILING verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op 
volledige schadevergoeding en/of nakoming. 

ARTIKEL 31.  GEHEIMHOUDING 
1. Leverancier staat er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de 

overeenkomst uitgewisselde (bedrijfs-)informatie van vertrouwelijke aard geheim 
blijft, met name met betrekking tot ontwerpen, beeld- en geluidsopnamen, 
Knowhow, documentatie, foto's, tekeningen, modellen, stalen, mallen, monsters, 
attesten, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen 
en materialen, inclusief kopieën, reproducties en misdrukken en dergelijke. 
Informatie als bedoeld in de vorige volzin van dit lid wordt in elk geval als 
vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één van Partijen als zodanig is 
aangemerkt. 

2. Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van DE GROEILING teksten en/of afbeeldingen, waaronder 
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, ontwerpen, Knowhow, documentatie, foto's, 
tekeningen, modellen, stalen, Specificaties, beeld- en geluidsopnamen als bedoeld 
in het bepaalde van lid 1 van dit artikel, op welke wijze of via welk medium dan ook 
aan anderen dan Partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te 
verveelvoudigen, verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins wordt 
gebruikt. 

3. Leverancier conformeert zich aan de werkwijze van DE GROEILING ten aanzien van 
het  informeren van de pers. Dit houdt in dat Leverancier geen informatie mag 
verstrekken aan de pers die verband houdt met de aan Leverancier verleende 
opdracht/order door de DE GROEILING, zonder medeweten van DE GROEILING.  

4. Bij niet-nakoming door Leverancier van het bepaalde in de overige leden van dit 
artikel verbeurt Leverancier een terstond opeisbare boete van minimaal € 10.000,- 
(zegge: tien duizend euro) per overtreding, onverminderd de aan DE GROEILING 
verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige 
schadevergoeding en/of nakoming. 

ARTIKEL 32.  UITLEG 
1. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene 

voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst 
en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer 
rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk 
aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

2. Bij conflict met wettelijke en/of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-
dwingendrechtelijke aard prevaleert de inhoud van deze algemene voorwaarden. 
Het gegeven dat DE GROEILING niet in alle omstandigheden strikte naleving van 
deze algemene voorwaarden verlangt, brengt geenszins mee dat DE GROEILING 
afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen. 

ARTIKEL 33.  WETTEN EN VOORSCHRIFTEN 
1. Leverancier wordt geacht bekend te zijn met alle internationale en Nederlandse 

wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke hij 
krachtens de door hem gesloten overeenkomst behoort na te leven en in acht te 
nemen. 

2. Leverancier verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor 
zover betrekking hebbend op de door hem te verrichten levering na te leven en in 
acht te nemen. 

3. Leverancier zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering 
vereiste vergunningen, vrachtbrieven en het treffen van veiligheidsmaatregelen. 

ARTIKEL 34.  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
1. Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen/offertes, opdrachten/orders en 

overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands 
recht. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) en de Eenvormige Wet inzake de 
Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, 
S 780) zijn tussen Partijen niet van toepassing. 

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding/Offerte, de 
opdracht/order en/of de overeenkomst of een nadere overeenkomst waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht 
door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DE 
GROEILING. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin van dit lid blijft DE 
GROEILING bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de Wet of 
toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. 


