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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
TOEPASSELIJKHEID ALGEMEEN 
 

Artikel A 1. 

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, op alle Offertes die 

door een Contractant aan Baanbrekers worden gedaan alsmede op elke Overeenkomst en/of 

juridische verbintenis waarbij een Contractant (een) Prestatie(s) levert aan Baanbrekers.  

2. Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk 

schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

3. Indien een bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde (een) nieuwe 

bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te 

komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 

bepaling(en) in acht worden genomen. 

4. De algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de 

hand gewezen en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

DEFINITIES 
 

Artikel A 2. 

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de volgende met hoofdletter geschreven 
woorden: 

> Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan Baanbrekers. 
> Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, handelend onder de naam Baanbrekers en 

gevestigd te Waalwijk, aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX. 
> Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Baanbrekers. 
> Dienst(en): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een 

specifieke behoefte van Baanbrekers.  
> Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk 

Wetboek. 
> Leverancier: de leverancier van Goederen, Diensten en/of Werken bij wie Baanbrekers een 

Offerteaanvraag heeft gedaan, maar met wie nog geen Overeenkomst is aangegaan.  
> Levering(en): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van  

Baanbrekers te leveren Goederen. 
> Offerte: een schriftelijk aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
> Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Baanbrekers voor te 

verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de wet en van toepassing 
zijnde richtlijnen. 

> Overeenkomst: al hetgeen tussen Baanbrekers en de Contractant is overeengekomen. 
> Partij(en): Baanbrekers en/of de Contractant. 
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> Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst 
in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst 
onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn. 

> Prestatie(s): de te verrichten Levering(en) en/of Dienst(en) en/of Werken.  
> Werkdag: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot 
nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van het 
Staatshoofd officieel wordt gevierd. 

> Werk(en): Uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk, 7:750 
BW), niet zijnde Levering(en) of Dienst(en). 

 

OFFERTE, OPDRACHT, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 

Artikel A 3. 

1. Baanbrekers kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is op 

grond van de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. 

Baanbrekers zal geen kosten of schade verschuldigd zijn/vergoeden die hiermee 

samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De Offerte van de Leverancier wordt geacht gedurende negentig dagen na dagtekening 

bindend te zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

3. De Leverancier is na het uitbrengen van een Offerte te allen tijde verplicht om Baanbrekers 

op de hoogte te stellen van (aanstaande) prijswijzigingen, ook voordat een Overeenkomst tot 

stand is gekomen. 

4. De met de Offerte gepaard gaande kosten en die van eventueel noodzakelijke documentatie, 

presentatie en/of monsters voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn 

voor rekening  en risico van de Leverancier.  

5. De in de Offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op alle kosten 

betrekking te hebben die nodig zijn om de Prestatie(s) te leveren op de door Baanbrekers 

aangewezen plaats en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de 

verplichtingen van de Leverancier, met uitzondering van de verschuldigde btw. Onder deze 

kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die verband houden 

met de productie, het vervoer, de levering en de verzekering. 

6. De Overeenkomst komt tot stand doordat de daartoe bevoegde persoon bij Baanbrekers, die 

gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen, een Offerte van een Leverancier 

door middel van een schriftelijke bevestiging aanvaardt. 

7. Indien de Leverancier een Offerte via de elektronische weg doet, komt de Overeenkomst tot 

stand door expliciete aanvaarding van de Offerte door Baanbrekers via de elektronische weg. 

8. Een wijziging (bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend – een prijsaanpassing) van en/of aanvulling 

op een Overeenkomst door de Contractant kan alleen worden doorgevoerd indien deze tijdig 
aan Baanbrekers bekend is gemaakt en schriftelijk uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door de 
daartoe bevoegde persoon die gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen. 
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B. UITVOERING OVEREENKOMST 
 

Artikel B 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN CONTRACTANT 

1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe 
samenwerking met Baanbrekers nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van 
de Contractant. 

2. De tussen de Contractant en Baanbrekers overeengekomen (Af)leverdatum geldt als een 
fatale termijn. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn voor de 
uitvoering van de betreffende Prestatie(s), zoals vermeld in de Overeenkomst, is verstreken 
en de desbetreffende Prestatie(s) niet of niet volledig/correct zijn uitgevoerd.  

3. De Prestatie(s) wordt (worden) geacht te zijn (Af)geleverd, op het moment dat 
deze door de Contractant op de door Baanbrekers aangewezen plaats zijn (Af)geleverd en 
Baanbrekers daar vrij over kan beschikken c.q. gebruik van kan maken. In het geval er sprake 
is van levering van Diensten of Werken dan geldt het moment waarop een 
opleveringsrapport door beide partijen is ondertekend als moment van Levering. 

4. Indien de Contractant ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op terreinen of 
in de gebouwen van Baanbrekers dient te verrichten, dienen de Contractant, en de onder 
hem werkzame personen of door hen ingeschakelde derden, de instructies van Baanbrekers 
en de ter plaatse bij Baanbrekers geldende voorschriften in acht te nemen, alsmede de 
werkzaamheden tijdens de door Baanbrekers opgegeven tijden uit te voeren. 

5. De Contractant zal Baanbrekers op de hoogte houden van de uitvoering van de 
Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet 
uitsluitend, verplicht om Baanbrekers direct schriftelijk onder vermelding van de reden in te 
lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming, 
feiten en omstandigheden waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden, 
alsmede de maatregelen die Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te 
beperken. Deze mededeling 
ontslaat de Contractant niet van diens verplichtingen, bijvoorbeeld die ter zake de fatale 
termijn. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de 
Overeenkomst en/of wettelijke bepalingen. 

6. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring/medewerking van Baanbrekers, kan de 
Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door 
derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan 
derden. Baanbrekers kan aan deze toestemming eenzijdig nadere voorwaarden verbinden. 

7.  De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of personeel 
van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen 
werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere 
ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de 
Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van 
werkzaamheden. 

8. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden 
te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en Baanbrekers bij de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

9. De Contractant vrijwaart Baanbrekers voor strafrechtelijke boetes en eventuele bestuurlijke 
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet 
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bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met 
de Overeenkomst en die de Contractant of Baanbrekers krijgt opgelegd. 

10. De Contractant zal vooraf of tegelijkertijd met de (Af)levering, alle informatie, documentatie, 
inlichtingen, aanwijzingen en dergelijke die Baanbrekers redelijkerwijs nodig heeft om 
optimaal gebruik te maken van de Prestatie(s) aan Baanbrekers in de Nederlandse taal 
kosteloos ter beschikking stellen. Baanbrekers  is vrij in het gebruik hiervan, waaronder 
begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 

11. Slechts voor zover de Contractant daartoe expliciet en schriftelijk is gemachtigd door 
Baanbrekers zal de Contractant optreden als gemachtigde van Baanbrekers. Eventuele 
negatieve gevolgen van het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin, komen 
voor rekening en risico van de Contractant. 

 

Artikel B 2. ACCEPTATIE, KWALITEIT EN KEURING 

1. De (Af)levering van de Prestatie(s) zoals hiervoor in artikel B.1 beschreven 
geldt niet als aanvaarding door Baanbrekers. 

2. Binnen veertien dagen na (Af)levering zal Baanbrekers de Prestatie(s) inspecteren met 
betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en vaststellen of de Prestatie(s) 
voldoet (voldoen) aan hetgeen is overeengekomen en aan de geldende Nederlandse of 
Europese wet- en regelgeving met betrekking tot in ieder geval, doch niet uitsluitend, 
veiligheid, gezondheid en milieu. 

3. Baanbrekers zal de Contractant binnen redelijke termijn, welke termijn in ieder geval niet 
verstrijkt binnen veertien dagen na (Af)levering, schriftelijk informeren of de Prestatie(s) 
is/zijn geaccepteerd. In het geval Baanbrekers de Contractant niet binnen redelijke termijn 
schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt Baanbrekers geacht de Prestatie(s) 
te hebben geaccepteerd. 

4.  In het geval Baanbrekers de Prestatie(s) afkeurt c.q. niet accepteert, zal Baanbrekers de 
Contractant daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd op de hoogte stellen. Baanbrekers 
heeft in dat geval het recht om: 
a. door het stellen van een redelijke termijn, de Contractant de mogelijkheid te geven voor 
zijn risico en rekening de voorkomende gebreken aan de geleverde Prestatie(s) te (laten) 
herstellen of de geleverde Prestatie(s) te (laten) vervangen/opnieuw te verrichten; of  
b. de geleverde Prestatie(s) te retourneren aan de Contractant.  
De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de Contractant. Indien 
terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Baanbrekers de Prestatie(s) voor rekening en 
risico van de Contractant onder zich houden. 

 

Artikel B 3. GARANTIE 

1. De Contractant garandeert: 
a. dat de geleverde (installatie/montage van de) Prestaties uitgevoerd zijn zoals 

overeengekomen en derhalve, onder andere, van goede kwaliteit zijn, compleet zijn, vrij zijn 
van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd; 

b. dat de Prestaties voorts voldoen aan de relevante Nederlandse en/of Europese wet- en 
regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteitsnormen alsmede aan, indien van toepassing, de geldende milieunormen en/of 
gezondheidsnormen en garandeert Baanbrekers het vrije en ongestoorde gebruik ervan, bij 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
VAN BAANBREKERS 

 
Pagina 7 van 14 

gebreke waarvan de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert en 
dienovereenkomstig schadeplichtig is jegens 
Baanbrekers. 

2. De Contractant verleent tenminste bovengenoemde garanties voor de Prestaties gedurende 
een periode van twaalf maanden vanaf het moment dat Baanbrekers de Prestaties heeft 
geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de 
aansprakelijkheid van de Contractant indien en voor zover die op grond van wet- en/of 
regelgeving verder strekt dan hiervoor vermeld. 

3. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar, of een termijn die 
schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen 
kunnen worden geleverd. 

4. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld 
zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Baanbrekers ter 
beschikking te stellen. 

 

Artikel B 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO 

1.  De te leveren en geleverde Prestaties zijn en blijven voor risico van de Contractant tot het 
moment dat deze namens Baanbrekers door een daartoe bevoegd persoon in ontvangst zijn 
genomen en overeenkomstig het in deze inkoopvoorwaarden bepaalde zijn geaccepteerd. 

2. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor zaken die door 
Baanbrekers aan de Contractant ter beschikking zijn gesteld voor bijvoorbeeld reparatie, 
herstel of een andere be- of verwerking, bij de Contractant. 

3. Gezien hetgeen hiervoor is bepaald, is de Contractant verplicht de Prestatie(s) en de in het 
vorige lid bedoelde zaken naar behoren en voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te 
houden en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan, verlies van of schade daaraan 
te voorkomen of beperken. 

 

Artikel B 5. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY 

1. Contractant verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt 
en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op 
generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen 
doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke 
uitspraak tot bekendmaking noopt. 

2. Contractant zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

3. De geheimhoudingsplicht blijft voor Contractant tijdens en na afloop van een Overeenkomst 
van kracht. 

4. Baanbrekers heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de 
Contractant en/of de voor die Contractant werkzame personen en/of door die Contractant 
ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven te 
ontbinden en de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op de Contractant. 

5. Contractant verplicht zich om de eventuele verwerking van privacy- en persoonsgegevens 
overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en 
privacywetgeving uit te voeren, waarbij Contractant in ieder geval passende technische en 
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organisatorische maatregelen treft om de privacy- en persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Artikel B 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig 
resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Baanbrekers, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor 
zover nodig – om niet over aan Baanbrekers. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos 
meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van 
de (uitvoering van de) Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant 
daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Baanbrekers en/of derden. 

3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten 
op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. Een 
eventueel door de Contractant gemaakt eigendomsvoorbehoud is niet van toepassing. 
Baanbrekers wijst een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De Contractant 
aanvaardt deze afwijzing uitdrukkelijk.  

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

5. Baanbrekers behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het 
kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt Werk. De Contractant 
erkent dit voorbehoud. 

6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle 
bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Baanbrekers in de 
weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of 
auteursrechten en vrijwaart Baanbrekers tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in 
overleg met Baanbrekers te bewerkstelligen dat Baanbrekers het ongestoorde gebruik van 
het geleverde zal kunnen voortzetten. 

8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 
vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van Baanbrekers vergoeden 
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het 
voeren van gerechtelijke procedures. 

 

Artikel B 7. WIJZIGING OVEREENKOMST 

1. Baanbrekers is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na 
overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of 
aanvulling. 

2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 
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Artikel B 8. UITRUSTING EN MATERIALEN 

1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te gebruiken - niet van Baanbrekers afkomstige - materialen en uitrusting 
(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de door haar 
bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, uitrusting en overige zaken en 
dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 

Artikel B 9. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Indien de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden tekortschiet, is hij zonder nadere 
ingebrekestelling na afloop van de fatale termijn (van rechtswege) in verzuim en gehouden 
alle door Baanbrekers door die tekortkoming geleden en te lijden schade te vergoeden. 
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten 
voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Baanbrekers gerechtigd tot het innen 
van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag vanaf de dag van het verzuim met een 
maximum van 100% van het door Baanbrekers in verband met de Prestatie(s) 
overeengekomen bedrag. 

2. Indien de Contractant in verzuim is geraakt, is Baanbrekers gerechtigd de Overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te 
ontbinden. Dit behoudens voor zover ontbinding, gelet op de omstandigheden van het geval, 
waaronder de ernst en de toerekenbaarheid van het verzuim, in strijd zou zijn met de 
redelijkheid en billijkheid. De ontbinding geschiedt d.m.v. een aangetekend schrijven. 

3. De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle aanspraken van derden en/of personeel 
en/of diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de 
Contractant werkzaam zijn, ter zake vergoeding van schade die wordt geleden door of in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van 
derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit 
de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik of toepassing van de (Af)geleverde 
Goederen of Diensten van de Contractant. 

5. De Contractant, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke 
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen, ook eventuele 
bedrijfsvoorschriften en reglementen van Baanbrekers, bij gebreke waarvan Baanbrekers niet 
aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade, waarmee Baanbrekers niet erkent dat 
zij in andere gevallen wel aansprakelijk zou zijn. 
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Artikel B 10. OVERMACHT 

1. De Contractant kan zich jegens Baanbrekers enkel op overmacht beroepen, indien de 
Contractant Baanbrekers onverwijld, doch in ieder geval binnen vierentwintig uur, nadat de 
omstandigheid die de beweerdelijke overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, onder 
overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 
De Contractant verplicht zich, voor zover mogelijk, iedere oorzaak van de overmacht zo snel 
als mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen. 

2. Nadat de overmacht meer dan tien dagen heeft geduurd, of als bij aanvang van de 
overmacht al is te voorzien dat deze meer dan tien dagen zal duren, is Baanbrekers 
gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling zonder 
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op Baanbrekers 
enige verplichting tot schadevergoeding rust. 

3.  Onder overmacht wordt niet gerekend het tekortschieten van derden en/of personeel en/of 
diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de Contractant 
werkzaam zijn in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Contractant. 

 

Artikel B 11. VERZEKERING 

1. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de 
uitvoering van de Overeenkomst. Op verzoek van Baanbrekers zal de Contractant kopieën 
van polissen, betalingsbewijzen en andere door Baanbrekers in dit kader gewenste 
bescheiden aan Baanbrekers overleggen. 

2. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering 
van de Overeenkomst niet ten nadele van Baanbrekers wijzigen, tenzij Baanbrekers hiervoor 
haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten 
tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval zal de 
Contractant alle Goederen, diensten en/of werken van Baanbrekers, die hij onder zich krijgt 
bij het uitvoeren van de Overeenkomst, op eigen kosten tegen alle schade verzekeren. 
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C. FINANCIËLE BEPALINGEN 
 

Artikel C 1. PRIJZEN, MEERWERK EN MINDER WERK 

1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 
Euro’s. 

2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst begrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor 
zover Baanbrekers expliciet toestemming heeft verleend voor het verrichten van deze extra 
prestaties. 

3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud 
en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Baanbrekers. 

4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 
opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn 
opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend 
marktconforme tarieven aan te bieden. 

 

Artikel C 2. FACTURERING EN BETALING 

1. Op de factuur, gezonden aan Baanbrekers en op een correcte wijze te naam gesteld, 
eventueel met naam van de bekende contactpersoon, vermeldt de Contractant;  
a. de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:  naam, adres, postcode, 

woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-
nummer, KvK-nummer; 

b. het factuuradres van de Contractant; 
c. het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  
d. gespecificeerd de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken die worden of zijn 

(Af)geleverd; en 
e.  eventuele nadere eisen in overleg met Baanbrekers. 

2. Baanbrekers zal de factuur van de Contractant betalen uiterlijk op de dertigste dag na 
ontvangst van de factuur, tenzij expliciet anders wordt afgesproken. In het geval de factuur is 
ontvangen voordat de Prestaties in hun geheel zijn geleverd, zal Baanbrekers deze uiterlijk op 
de dertigste dag na voltooiing van de levering betalen, tenzij expliciet anders wordt 
afgesproken. 

3. Betaling van de factuur houdt geen acceptatie overeenkomstig deze 
inkoopvoorwaarden in en doet geen afbreuk aan het recht van Baanbrekers op 
nakoming van een Overeenkomst. 

4. Het in dit artikel bepaalde laat de eventuele rechten van Baanbrekers tot onder 
andere opschorting, het uitoefenen van retentierecht, ontbinding en/of verrekening 
onverlet. 

5.  In het geval Baanbrekers zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan zal zij 
tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en dit niet eerder 
verschuldigd zijn dan nadat zij door de Contractant een redelijke termijn heeft verkregen om 
haar betalingsverplichtingen alsnog na te komen. 

6. In ieder geval is Baanbrekers gerechtigd de betaling op te schorten indien een 
tekortkoming, van welke aard dan ook, wordt geconstateerd in de (installatie/montage van 
de) geleverde Prestatie(s). Baanbrekers is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit 
voortvloeiende schade. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
VAN BAANBREKERS 

 
Pagina 12 van 14 

D. LEVERING VAN GOEDEREN 
 

Artikel D 1. LEVERINGEN 

1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 
2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 

2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de (Af)levering 
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van Baanbrekers. De Contractant dient 
zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 

3. Indien Baanbrekers de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen 
kosten de Goederen ophalen of deze door Baanbrekers laten retourneren op kosten van en 
voor risico van de Contractant.  

 

Artikel D 2. VERPAKKING EN TRANSPORT 

1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige 
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering 
bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor 
het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking 
tot verpakkingen.  

2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
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E. EINDE OVEREENKOMST 
 

Artikel E 1. OPZEGGING 

Baanbrekers is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan 
Baanbrekers de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede 
gelet op de duur van de Overeenkomst. 
 

Artikel E 2. ONTBINDING OF OPSCHORTING 

1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten, indien: 
a. artikel B. 1 lid 7 van deze inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 
b. de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming 

heeft genomen; 
c. de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van 

het sluiten van de Overeenkomst; 
d. ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken 

of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend; 
e. de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf 

overdraagt; 
f. de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien 

dagen (artikel B.10). 
2. Elke ontbinding of opschorting als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een 

aangetekend schrijven te geschieden. 
3. Voorts heeft een Partij het recht een Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, indien de andere Partij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijkt aan een op 
hem/haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen. 

4. Ingeval van ontbinding door Baanbrekers als bedoeld in dit artikel is Baanbrekers geen 
vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn 
verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de 
Contractant terug aan Baanbrekers, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop 
dit is betaald. 

 

Artikel E 3. VERNIETIGING 

Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring, dient dit te geschieden middels een aangetekend schrijven. 
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F. SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel F 1. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN DEPONERING  

1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de 
totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals 
beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering 
van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar Baanbrekers gevestigd is. 

4. Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Eindhoven onder nummer 17256566. 

5. Deze inkoopvoorwaarden treden in werking met ingang van de dag, dat zij door de Kamer 
van Koophandel in depot zijn genomen. 

6. Op verzoek van Contractant worden deze algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers 
toegezonden. 

7. Baanbrekers behoudt zich het recht voor naar eigen believen wijzigingen aan te 
brengen in deze algemene inkoopvoorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het 
daarvoor aangekondigd tijdstip. Baanbrekers zal deze wijzigingen tijdig aan de Contractant 
overhandigen (met ontvangstbevestiging) of toesturen (met ontvangstbevestiging). Als er 
geen tijdstip is afgesproken dan gaan de wijzigingen in op het moment dat deze zijn 
meegedeeld. 

8. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen dat zij deze voorwaarden in 
hun bezit hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen. 

 


