Inkoopvoorwaarden Gebouwschil Nederland
Algemene Inkoopvoorwaarden van Vereniging Gebouwschil Nederland.
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Artikel 1 Algemeen/definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- ‘opdrachtgever’: het lid van De Gebouwschil dat opdracht geeft voor leveringen en daarop
deze voorwaarden van toepassing verklaart of daarover (heeft) onderhandelt.
- ‘leverancier’: de wederpartij van de opdrachtgever waarmee wordt onderhandeld en/of
degene met wie afspraken worden gemaakt over levering van materialen.
- de ‘offerte’ resp. ‘offerte-aanvraag’: het aanbod van de leverancier resp. de aanvraag van een
offerte of soortgelijk verzoek door opdrachtgever bij de leverancier.
- de ‘opdracht’: de levering(en) die partijen is (zijn) overeengekomen en alle bijbehorende
afspraken, of waarover partijen onderhandelen of onderhandeld hebben.
- ‘materialen’: hetgeen geleverd wordt of zal worden.
- ‘partijen’: leverancier en opdrachtgever gezamenlijk.
1.2 Deze voorwaarden zien op de inkoop en levering van materialen en alle bijbehorende of latere
afspraken in de ruimste zin des woords.
1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte-aanvraag van opdrachtgever en
enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten. Toepasselijkheid van alle andere
voorwaarden (van leverancier of anderen) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Offertes en acceptatie daarvan
2.1 Offerte-aanvragen zijn vrijblijvend en binden opdrachtgever niet.
2.2 Behoudens uitdrukkelijk anders aangegeven is een offerte van leverancier geldig en bindend,
en staat het opdrachtgever vrij deze offerte binnen zes weken na offertedatum, althans binnen
een redelijke termijn, te aanvaarden.
2.3 Indien leverancier een aanbieding doet in het kader van een aanbestedingsprocedure van
opdrachtgever, zal de offerte voor een langere termijn geldend zijn, zijnde tot zes maanden na
de datum dat het werk aan de opdrachtgever is gegund.
2.4 Opdrachtgever is niet gebonden aan enige offerte of afspraak dan nadat opdrachtgever
schriftelijk en onvoorwaardelijk de opdracht heeft bevestigd aan leverancier.

2.5
2.6

2.7

Indien levering plaatsvindt zonder de opdrachtbevestiging genoemd in art. 2.4 hiervoor, wordt
deze geacht enkel onder toepasselijkheid van deze voorwaarden te geschieden.
Leverancier zal zich zoveel mogelijk informeren over de voorwaarden e.d. die voor deugdelijke
levering aan opdrachtgever, van belang zijn. Leverancier zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk
waarschuwen in geval van onduidelijkheden, onvolkomenheden of onjuistheden in de
opdrachtbevestiging of bij de vervulling van de opdracht.
Wijzigingen in de opdracht binden opdrachtgever enkel na schriftelijke aanvaarding daarvan.

Artikel 3 Verplichtingen leverancier
3.1 Leverancier staat ervoor in dat hij bij de leveringen zoveel mogelijk de toepasselijke
(wettelijke) regels e.d. in acht zal nemen en vrijwaart opdrachtgever van schade en kosten die
aan opdrachtgever (of derden) wordt veroorzaakt door het niet naleven daarvan.
3.2 Leverancier zal de te leveren materialen op zijn kosten deugdelijk verzekeren en verzekerd
houden.
3.3 Leverancier zal opdrachtgever direct waarschuwen m.b.t. onjuistheden in de opdracht e.d.
3.4 Leverancier draagt zorg -op zijn kosten- voor alle bijkomende hulpmiddelen, materialen en
gereedschappen die benodigd zijn voor levering.
Artikel 4 Wijze van levering
4.1 Behoudens andersluidende afspraken, geschiedt levering door leverancier Franco werk (of op
enig ander door opdrachtgever aangegeven adres).
4.2 Transport (inclusief laden en lossen) geschiedt voor rekening en risico van leverancier.
4.3 Te leveren materialen dienen milieuvriendelijk en deugdelijk verpakt te zijn (zodat deze
onbeschadigd blijven en op deugdelijke wijze hanteerbaar zijn voor opdrachtgever).
4.4 Bij overschrijding van de aangegeven levertijd is leverancier zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en gehouden alle daardoor door de opdrachtgever geleden schade op eerste verzoek
te vergoeden.
4.5 Leverancier verplicht zich tot levering binnen de aangegeven planning c.q. op de aangegeven
tijd en plaats. Opdrachtgever is gerechtigd om redelijke wijzigingen hierin aan te brengen
zonder gehouden te zijn tot bijbetaling of vergoeding.
4.6 Als om enige reden opdrachtgever niet in staat is leveringen (tijdig) in ontvangst te nemen, zal
leverancier de materialen bewaren, beveiligen en redelijke maatregelen ter bewaring van deze
materialen treffen, totdat zij alsnog geleverd kunnen worden.
4.7 Leverancier zal opdrachtgever altijd en zo spoedig mogelijk informeren in geval van wijzigingen
e.d. betreffende de leveringen of de afspraken daarover.
4.8 De leverancier is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op
de aanneemsom, die door de principaal en/of de bouwdirectie aan de opdrachtgever worden
gegeven wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk, ten gevolge van aan de
leverancier toe te rekenen vertraging. De opdrachtgever heeft het recht deze boetes of
kortingen te verhalen op de leverancier, eventueel door inhouding op de betalingen die de
opdrachtgever nog aan de leverancier is verschuldigd.
4.9 Leverancier zal bij levering (of zo spoedig mogelijk daarna) alle bijbehorende informatie en
documenten overhandigen aan opdrachtgever (zoals handleidingen, voorschriften, attesten,
certificaten, inspectie-, keurings- of controlerapporten, garantiebewijzen, enz.).
4.10 Deelleveringen zijn slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van opdrachtgever.
Artikel 5 Keuring, risico en aanvaarding van leveringen
5.1 Het geleverde materiaal is voor risico van de leverancier tot het moment dat het door de
opdrachtgever is goedgekeurd en in ontvangst is genomen. Materialen gelden pas als aanvaard
en goedgekeurd, na onvoorwaardelijke schriftelijke goedkeuring daarvan.

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om al dan niet reeds geleverde zaken te laten
onderzoeken of deze te (laten) inspecteren. Leverancier verleent daaraan medewerking. De
kosten van daarvan komen ten laste van leverancier ingeval van -terechte- afkeuring.
Opdrachtgever heeft gedurende een tien dagen na feitelijke aflevering, het recht materialen te
keuren (en om deze dus -alsnog- af te keuren en/of niet te aanvaarden).
In geval van afkeuring van te leveren of geleverde zaken, blijven die eigendom van de
leverancier en wordt ook het risico geacht bij de leverancier te zijn gebleven (en dus nooit te
zijn overgegaan op opdrachtgever). Opdrachtgever is alsdan gerechtigd tot ontbinding
conform artikel 11 danwel op grond van de wet. Leverancier zal afgekeurde materialen zo
spoedig mogelijk kosteloos terugnemen of afvoeren.
Goedkeuring/aanvaarding betreft uitsluitend duidelijk kenbare eigenschappen van materialen,
zodat bv. keuring van verpakte of gebundelde materialen e.d. niets meer betreft dan de
kenbare hoeveelheden en hoedanigheden daarvan.
Leverancier blijft aansprakelijk voor niet kenbare gebreken. Inspectie of goedkeuring ontslaat
leverancier niet van aansprakelijkheid of wettelijke of contractuele garantie(s).

Artikel 6 Retourzendingen; emballage
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd om ongebruikte materialen tegen de gefactureerde prijs aan
leverancier te retourneren. Leverancier zal deze materialen terugnemen.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de emballage van de door de leverancier geleverde
en/of terug te nemen zaken door de opdrachtgever niet betaald.
Artikel 7 Prijs en hoeveelheid
7.1 Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn alle prijzen vast. Er vindt geen verrekening plaats
wegens stijging lonen, prijzen, valutaverschillen of andere kostenverhogende factoren.
7.2 Hoeveelheden zijn concreet en leverancier is gehouden tot levering daarvan. Eventuele extra
leveringen of anderszins extra’s, geven geen recht op verrekening of bijbetaling tenzij anders is
overeengekomen.
7.3 Leverancier komt sowieso uitsluitend een beroep toe op enige vergoeding op grond van feiten
en omstandigheden zoals bedoeld in dit artikel, indien die mogelijkheid duidelijk vooraf is
overeengekomen.
7.4 Opdrachtgever is altijd gerechtigd de opdracht kosteloos te annuleren als aanspraak wordt
gemaakt op tussentijdse prijsverhoging (ongeacht andere aanspraken van opdrachtgever).
Artikel 8 Facturering
8.1 Facturen van leverancier zijn voldoende inzichtelijk w.b. hetgeen geleverd is. De facturen
vermelden de opdrachtgever gevraagde informatie waaronder in ieder geval de projectnaam
en de datum van de opdrachtbevestiging, alsmede eventuele andere gegevens die vereist zijn
op grond van toepasselijke wetten of regels. Facturen die hieraan niet voldoen mogen worden
geretourneerd en/of zijn niet betaalbaar/opeisbaar.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt gefactureerd na volledige uitvoering van
werkzaamheden of leveringen, en wordt de desbetreffende factuur opeisbaar na verloop van 4
dagen na factuurdatum.
8.3 Verhogingen van de overeengekomen prijs onder welke noemer ook, bijvoorbeeld door
kredietbeperkingstoeslag e.d., is uitgesloten.
8.4 Vorderingen op opdrachtgever c.q. facturen aan opdrachtgever, mogen niet aan derden
worden verpand, overgedragen of gecedeerd (cessieverbod).
Artikel 9 Opschorting
9.1 In het geval facturen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, zie voorgaand artikel, is
opdrachtgever gerechtigd betaling van die facturen op te schorten (onder opgave van reden).

9.2

9.3

9.4

In het geval opdrachtgever goede gronden heeft te vrezen voor (a) toekomstig tekortschieten
van de leverancier, (b) gebreken in geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden, (c)
het niet voldaan zijn aan enige (wettelijke) verplichtingen of (d) andere nadelige punten, is
opdrachtgever gerechtigd betaling van facturen op te schorten.
In alle gevallen genoemd in het voorgaand lid (of als leverancier tekort schiet in het nakomen
van enige verplichting), is opdrachtgever gerechtigd al zijn andere verplichtingen eveneens op
te schorten.
Leverancier is in geen geval tot verrekening gerechtigd. Leverancier doet afstand van zijn
opschortingsrechten en doet in ieder geval uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

Artikel 10 Verrekening en opschorting
10.1 De opdrachtgever is in alle gevallen gerechtigd om zijn vorderingen te verrekenen met zijn
verplichtingen jegens leverancier.
10.2 In het geval die vorderingen nog onvoldoende concreet zijn w.b. grondslag of omvang, is
opdrachtgever gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen op te schorten tot er voldoende
duidelijkheid is m.b.t. de verrekenbare vorderingen.
Artikel 11 Opzegging en ontbinding
11.1 Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever altijd gerechtigd de opdracht op te zeggen
zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding, althans leverancier is nimmer gerechtigd tot
hogere annuleringskosten dan 20% van de geannuleerde opdracht.
11.2 Elke tussen partijen overeengekomen leveringstermijn geldt als een fatale termijn.
Overschrijding daarvan leidt tot direct verzuim zonder dat enig bericht of een schriftelijke
ingebrekestelling door opdrachtgever vereist is.
11.3 Leverancier is ook van rechtswege direct in verzuim (dus zonder nadere ingebrekestelling) in
geval dat leverancier een (of meer) wettelijke of contractuele verplichtingen niet tijdig of
deugdelijk nakomt.
11.3 In alle voornoemde gevallen is opdrachtgever gerechtigd tot opschorting en/of om de
opdracht direct (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
11.4 Opdrachtgever heeft na (gedeeltelijke) ontbinding niet meer verplichtingen dan betaling van
het reeds deugdelijk geleverde deel van de opdracht. Opdrachtgever is tot vergoeding van zijn
schade (door of na ontbinding) gerechtigd en mag deze verrekenen met eventuele resterende
verplichtingen jegens leverancier.
11.5 Alle vorderingen van opdrachtgever voortkomende uit de ontbinding of opzegging zijn
terstond en geheel opeisbaar.
11.6 Naast voornoemde regels, behoudt opdrachtgever alle wettelijke rechten en mogelijkheden
betreffende opzegging en ontbinding (waaronder begrepen het recht leverancier conform de
wet in gebreke te stellen en aanspraak te maken op nakoming, garantie, ontbinding, enz.).
Artikel 12 Garantie
12.1 Tenzij anders overeengekomen garandeert leverancier de deugdelijkheid van de geleverde
materialen voor een periode van tenminste vijf jaar na de datum van levering.
12.2 Leverancier zal alle gebreken die in (enige) garantieperiode optreden, op eerste verzoek van
opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos herstellen.
12.3 In het geval leverancier (na de melding bedoeld in voorgaand lid) enig gebrek niet, niet tijdig
en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van dat gebrek geen uitstel kan lijden, is
opdrachtgever gerechtigd, om op kosten van leverancier al het redelijkerwijze benodigde te
doen uitvoeren of te laten uitvoeren om het gebrek te herstellen en de gevolgen daarvan op te
lossen of te minimaliseren (en/of schade te minimaliseren).
12.4 Na herstel van enig gebrek gaat voor het desbetreffende deel van de het geleverde, de
wettelijke en/of overeengekomen garantie opnieuw in.

12.5 Leverancier blijft te allen tijde (ook na het verstrijken van enige garantieperiode) geheel
aansprakelijk voor verborgen gebreken (zijnde gebreken die bij inspectie redelijkerwijze niet
eerder ontdekt hadden kunnen worden).
12.6 Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden die voortkomen uit of
samenhangen met de levering of de geleverde materialen. Daaronder begrepen aansprakelijkheid voor boete’s e.d. die van overheidswege worden opgelegd o.g.v. de geleverde materialen.
12.7 Leverancier zal opdrachtgever te allen tijde zoveel als nodig informeren over al hetgeen van
belang is m.b.t. de te leveren of geleverde materialen.
Artikel 13 Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen, intellectuele eigendom, etc.
13.1 Alle informatie en gegevens(dragers) die door opdrachtgever verstrekt zijn of tot de opdracht
behoren, blijven eigendom van opdrachtgever en worden beschermd door het intellectueel
eigendomsrecht van opdrachtgever. Leverancier zal die rechten respecteren en zich
onthouden van enige inbreuk daarop. Leverancier zal dergelijke gegevens of informatie niet
voor enig ander doel gebruiken dan vervulling van hetgeen partijen hebben afgesproken.
13.2 Al hetgeen de leverancier vervaardigt, ontwikkelt of levert wordt eigendom van opdrachtgever
en/of valt onder het intellectueel eigendomsrecht van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Leverancier draagt al deze rechten door levering of uitvoering van
werkzaamheden over aan opdrachtgever.
13.3 Leverancier zal alle van opdrachtgever verkregen informatie en gegevens(dragers) direct
retourneren aan opdrachtgever, uiterlijk bij het einde van de overeenkomst of ten spoedigste
daarna.
13.4 Leverancier zal al hetgeen waarvan hij weet of moet vermoeden dat het vertrouwelijke
informatie of gegevens van opdrachtgever betreft, geheimhouden en zijn medewerkers aan
die geheimhoudingsplicht binden althans ervoor instaan dat ook zijn medewerkers zich aan die
geheimhoudingsverplichtingen houden. Deze verplichtingen gelden ook bij het inschakelen van
derden (niet-personeel). En deze verplichtingen blijven ook gelden na einde van de opdracht.
Artikel 14 Non-concurrentie/relatiebeding en geheimhouding
14.1 Leverancier zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen
van leveringen, prijsopgaven en/of aanbiedingen aan relaties van opdrachtgever.
14.2 Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen aan informatie en/of
bedrijfsgegevens wordt verkregen van opdrachtgever, behoudens het geval het duidelijk
algemeen bekende gegevens of informatie betreft.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Aansprakelijkheid van opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag
van de opdracht (of naar evenredigheid daarvan indien het om deelleveringen gaat).
15.2 In ieder geval is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever voor gevolgschade uitgesloten,
waarbij onder gevolgschade o.m. (maar niet beperkt tot) wordt begrepen: bijkomende kosten,
bedrijfsschade, stagnatieschade, winst- of omzetderving, verhuis- of opslagkosten, (nodeloze)
reis- of transportkosten, huisvestingskosten, enz.
15.3 Voor omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als er sprake is van aangetoonde
opzet of roekeloosheid zijdens opdrachtgever.
15.4 Leverancier is aansprakelijk als in de wet, de opdracht of in deze voorwaarden opgenomen
verplichtingen door leverancier niet of niet tijdig worden nagekomen. Indien de leverancier
verzekerd is tegen deze aansprakelijkheid, is een eventuele verzekering van opdrachtgever
achtergesteld bij de verzekering van leverancier.
Artikel 16 Nederlands recht en Nederlandse rechter
16.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt uitsluitend en exclusief door Nederlands recht
beheerst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1180 (CISG) is uitgesloten.

16.2 Alle geschillen tussen partijen worden enkel en alleen door de gewone Nederlandse rechter
beslecht.
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