
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De inkoopvoorwaarden en bepalingen van Fire Safety 4 You (tevens handelend onder FirePro Benelux, 
gevestigd te Goudswaard zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Nederland. 
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Artikel 1. Definities 

 
Inkoopvoorwaarden : deze Algemene Inkoopvoorwaarden; 
Koper : de partij die een Inkoopopdracht (heeft) (ge)plaatst; 
Leverancier : de (potentiële) wederpartij van Koper bij overeenkomsten van koop, opdracht   
   en/of aanneming van werk; 
Inkoopopdracht : elk afzonderlijk schriftelijk of elektronisch verzoek (waaronder  

   orderformulieren) aan Leverancier tot levering van zaken, verlening van   
   diensten en/of totstandbrenging werken; 
Overeenkomst : elke op basis van een of meerdere Inkoopopdrachten tot stand gekomen  
   overeenkomst van koop, opdracht en/of aanneming van werk tussen Koper en  
   Leverancier; 
Leverantie : de door Leverancier op basis van een Inkoopopdracht te leveren of reeds  
   geleverde zaken, te verlenen of reeds verleende diensten en/of tot stand te  
   brengen of reeds tot stand gebrachte werken; 
Levering : de (op)levering van de Leverantie. 

 
 

Artikel 2. Toepassing en afwijking 

 
2.1 De toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 
 

2.2 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsbetrekking tussen Koper en Leverancier en heeft 
betrekking op alle (tevens niet tot stand gekomen en toekomstige) overeenkomsten en alle aanbiedingen daartoe. 
 

2.3 Met betrekking tot de aanneming van werk geldt tevens een aantal aanvullende bepalingen (artikelen 19 t/m 29), 
welke integraal deel uitmaken van de Inkoopvoorwaarden. 
 

2.4 Afwijking van de Inkoopvoorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeen gekomen (waaronder 
tevens begrepen wordt per, e-mail of ander elektronisch medium). 
 

2.5 Koper is te allen tijde bevoegd de Inkoopvoorwaarden aan te passen en/of te wijzigen en zal Leverancier tijdig 
informeren over een dergelijke wijziging. 
 

2.6 Incidentele afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden geven Leverancier nimmer het recht om zich in de toekomst bij 
een vergelijkbare situatie te beroepen op een dergelijke eerdere afwijking. 
 

Artikel 3. Overeenkomst 

 
3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onherroepelijk en geldig gedurende 90 kalenderdagen, tenzij anders 

overeengekomen. 
 

3.2 Onderhandelingen kunnen door Koper steeds zonder opgave van redenen en zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding worden beëindigd. Een door Koper geplaatste Inkoopopdracht is herroepbaar zolang er op basis 
van die Inkoopopdracht (nog) geen Overeenkomst tot stand is gekomen. 
 

3.3 Overeenkomsten of wijzigingen daarvan komen tussen Koper en Leverancier slechts tot 
stand op het moment dat: 
- Leverancier een Inkoopopdracht van Koper ondertekend aan Koper heeft geretourneerd; 
- Koper een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard; 
- Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Leverantie in overeenstemming met de  
  Inkoopopdracht van Koper. 
 

3.4 Indien en voor zover Leverancier aan Koper een orderbevestiging stuurt die afwijkt van de oorspronkelijke 
Inkoopopdracht, is Koper daaraan slechts gebonden nadat hij zich uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard met 
de betreffende afwijking. Een eventuele acceptatie van de Leverantie en/of welke betalingen aan Leverancier dan ook 
impliceren geen instemming door Koper met een afwijkende orderbevestiging. 
 

3.5 Indien tussen Koper en Leverancier bepalingen in de Overeenkomst zijn overeengekomen, die van de bepalingen in 
de Inkoopvoorwaarden afwijken, gaan de specifieke bepalingen in de Overeenkomst voor. 
 

3.6 Indien in de Overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Koper wordt verwezen naar technische, veiligheids-
, kwaliteits-, milieu- of andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze 
te kennen, tenzij hij Koper onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Koper zal Leverancier alsdan nader 
informeren over deze voorschriften. 
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3.7 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Koper ter beschikking gestelde of door 
hem goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, zullen deze integraal 
deel uit maken van de Overeenkomst. 
 

Artikel 4. Levering 

 
4.1 Alle Leveringen dienen plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip, dan wel binnen het overeengekomen 

tijdschema. Wanneer en voor zover de Leverantie bestaat uit zaken, geschiedt de Levering franco inclusief rechten 
(DDP, Incoterms) op het door Koper aangegeven adres en tijdstip. 
 

4.2 Alle overeengekomen levertijden en andere tussen Koper en Leverancier overeengekomen tijdstippen dienen te 
worden beschouwd als fatale termijnen. Bij enkele overschrijding van een overeengekomen termijn is Leverancier 
derhalve direct in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. 
 

4.3 Indien een boete is gesteld op niet-tijdige Levering, treedt deze boete nimmer in de plaats van enig recht van Koper 
op schadevergoeding en is Koper onverminderd gerechtigd om naast deze boete nakoming en/of ontbinding van de 
betreffende Overeenkomst te vorderen. 
 

4.4 Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, dient hij Koper hiervan onverwijld in kennis 
te stellen. 
 

4.5 Koper is niet gehouden om een Levering in delen te accepteren, tenzij zulks schriftelijk met Leverancier is 
overeengekomen en een en ander niet leidt tot een verhoging van kosten voor Koper. 
 

4.6 Koper is niet gehouden tot acceptatie van een eerdere Levering dan overeengekomen, behoudens ingeval van 
voorafgaande schriftelijke toestemming door Koper. 
 

4.7 Ingeval Koper wegens overmacht – waaronder tevens begrepen wordt enige tekortkoming van zijn afnemers, uitstel 
van levering aan zijn afnemers en/of niet-uitvoering of annulering van de orders door zijn afnemers – niet in staat is 
de Leverantie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of anderszins medewerking te verlenen aan de 
Levering, zal Leverancier op verzoek van Koper de Levering zonder meerkosten voor Koper uitstellen gedurende een 
door Koper te bepalen redelijke periode en indien en voor zover de Leverantie bestaat uit zaken, deze deugdelijk 
verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren. 
 

4.8 Indien een afnametest is overeengekomen, geldt als moment van Levering de ontvangst van de door Koper aan 
Leverancier verzonden bevestiging zoals genoemd in artikel 11.3 van de Inkoopvoorwaarden. 
 

Artikel 5. Leverantie 

 
5.1 Het is Leverancier niet toegestaan de Leverantie aan te passen, tenzij Koper hiervoor voorafgaand schriftelijk 

toestemming heeft gegeven en die aanpassingen Koper op geen enkele wijze benadelen. Een aanpassing als 
voornoemd zal in geen geval leiden tot een hogere prijs dan de oorspronkelijke prijs van de Leverantie. Indien en voor 
zover de Leverantie bestaat uit zaken en Koper heeft ingestemd met het gebruik van substituten, 
zal de prijs van de Leverantie in redelijkheid zodanig naar beneden worden bijgesteld als in overeenstemming is met 
het gebruik van die substituten. 
 

5.2 Leverancier zal Koper op diens eerste verzoek kosteloos de technische begeleiding (doen) verschaffen die nodig is 
voor de toepassing en/of ingebruikname van de Leverantie. Voorts zal Leverancier Koper kosteloos op de hoogte 
houden van alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Leverantie, waaronder - maar niet beperkt tot – 
technische ontwikkelingen en milieuaspecten. 
 

5.3 Eventueel door Koper gestelde bijzondere eisen met betrekking tot de Leverantie, waaronder verpakking, transport 
en/of beveiliging, dienen door Leverancier zorgvuldig in acht te worden genomen. Wanneer bij de Levering niet is 
voldaan aan deze bijzondere eisen, is Koper niet gehouden de Leverantie te accepteren. 
 

5.4 Leverancier verplicht zich om, op verzoek van Koper, voor eigen rekening en risico door hem gebruikt 
verpakkingsmateriaal terug te nemen. Koper is tevens gerechtigd dit materiaal voor rekening van Leverancier aan 
hem te retourneren. Eventueel door Koper ter beschikking gestelde leenverpakkingen worden door Leverancier als 
goed huisvader verzorgd en verzekerd en desgevraagd kosteloos aan Koper geretourneerd. 
 

Artikel 6. Overgang eigendom en risico 

6.1 Indien en voor zover de Leverantie bestaat uit zaken, gaat de eigendom van de Leverantie over op Koper op het 
moment dat het risico op Koper overgaat conform de in artikel 4.1 van de Inkoopvoorwaarden genoemde Incoterms. 
Indien Koper voorafgaand aan de Levering van zaken reeds betalingen aan Leverancier heeft verricht, gaat de 
eigendom van de Leverantie ten belope van het betaalde bedrag over op Koper op het moment van betaling. Het 
risico gaat echter nooit (ook niet ten dele) eerder over op Koper dan op het moment als bepaald in voornoemde 
Incoterms. 
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6.2 Indien in verband met de Leverantie installatie of montage door Leverancier is overeengekomen, draagt Leverancier 
het risico totdat de geïnstalleerde/gemonteerde Leverantie door Koper in bedrijf wordt genomen of – indien er een 
afnametest is overeengekomen – op het moment dat Leverancier van Koper een schriftelijke 
bevestiging als genoemd in artikel 11.3 van de Inkoopvoorwaarden heeft ontvangen. 
 

6.3 Indien Koper zaken aan Leverancier verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder tevens begrepen 
grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, handboeken, monsters, 
software en informatiedragers, blijven deze zaken (tevens intellectueel/industrieel) eigendom van Koper. Leverancier 
houdt deze zaken – duidelijk als eigendom van Koper gekenmerkt – als bruiklener onder zich, houdt deze voor eigen 
rekening in goede staat en draagt het risico voor verlies en/of tenietgaan van deze zaken. Leverancier is in dat verband 
gehouden om voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van deze zaken, gedurende de duur dat hij deze 
zaken in bruikleen heeft. Leverancier zal deze zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van de uitvoering van 
de Overeenkomst en deze zaken onverwijld voor eigen rekening aan Koper retourneren, wanneer de Overeenkomst 
is uitgevoerd of beëindigd dan wel op andere wijze een einde heeft genomen of wanneer vaststaat dat er geen 
Overeenkomst tot stand is gekomen. 
 

6.4 Indien en voor zover Leverancier een nieuwe zaak vormt met een of meer zaken die overeenkomstig het vorige lid 
door Koper aan hem zijn verstrekt, wordt deze nieuwe zaak verondersteld door Koper voor zichzelf te doen zijn 
gevormd en zal Leverancier deze nieuwe zaak voor Koper (de eigenaar) houden en desgevraagd een 
eigendomsverklaring aan Koper ter hand stellen. 
 

Artikel 7. Prijzen, facturen en betaling 

 
7.1 De prijzen zijn exclusief BTW en indien en voor zover de Leverantie bestaat uit goederen, in overeenstemming met 

de in artikel 4.1 van de Inkoopvoorwaarden genoemde Incoterms. 
 

7.2 Additionele kosten die niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Koper zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. 
 

7.3 Leverancier zal gespecificeerde facturen aan Koper zenden, binnen 30 dagen na de Levering of – indien er een 
afnametest is overeengekomen – binnen 30 dagen na ontvangst van een door Koper aan Leverancier verzonden 
bevestiging als genoemd in artikel 11.3 van de Inkoopvoorwaarden. Eerdere facturering dan op het moment van 
Levering of moment van ontvangst van voornoemde bevestiging, is niet toegestaan. Alle facturen dienen te worden 
opgemaakt conform de eisen van Koper. 
 

7.4 Betaling vindt in beginsel plaats binnen 60 dagen na acceptatie van de factuur door Koper. Indien Leverancier de in 
artikel 7.3 genoemde termijn van 30 dagen overschrijdt, dan is Koper gerechtigd de betaaltermijn te verlengen voor 
zover hij dat redelijk acht. 
 

7.5 Betaling door Koper houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de Overeenkomst. 
 

7.6 Koper is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van Leverancier op Koper te verrekenen met vorderingen 
van Koper op Leverancier. 
 

7.7 Bij niet-tijdige nakoming door Koper dient Leverancier Koper schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Koper rente 
wegens niet-tijdige nakoming verschuldigd zou worden, is deze rente gelijk aan de herfinancieringsrente van de 
Europese Centrale Bank (ECB). 
 

7.8 Niet-tijdige nakoming door Koper ontslaat Leverancier niet van zijn leveringsverplichtingen jegens enige andere Koper. 
 

Artikel 8. Verplichtingen Leverancier 

 
8.1 Leverancier is gehouden om zich telkens te vergewissen van het doel van de Leverantie en de omstandigheden 

waaronder de Levering dient te geschieden. 
 

8.2 Leverancier staat ervoor in dat: 
- de Leverantie volledig geschikt is voor het doel waarvoor deze naar haar aard en/of blijkens de  
  Inkoopopdracht bestemd is; 
- de Leverantie geheel in overeenstemming is met de schriftelijke eisen zoals vervat in de Inkoopopdracht,  
  specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door Koper aan Leverancier verstrekte documenten  
  alsmede met de overige redelijke verwachtingen van Koper; 
- indien en voor zover de Leverantie bestaat uit het verlenen van een dienst, Leverancier de zorg van een goed  
  opdrachtnemer in acht zal nemen en de diensten deugdelijk zullen worden verricht, waarbij Leverancier alle  
  eisen en instructies van Koper telkens naar beste kunnen zal opvolgen en op eigen initiatief terdege rekening  
  en verantwoording zal afleggen over de volledige voortgang. 
- de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of materiaalfouten is en in verband met  
  de Leverantie te allen tijde nieuwe materialen worden gebruikt en vakkundig personeel wordt ingezet; 
- de Leverantie tevens alle relevante onderdelen, hulpmiddelen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,  
  certificaten, verklaringen, montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, attesten, specificaties, tekeningen,  
  rapporten, fiscale gegevens en andere documenten omvat, ook indien niet met name genoemd; 
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- de Leverantie ten minste voldoet aan alle relevante regelgeving van de Europese Unie – ongeacht of de  
  Leverantie binnen of buiten de Europese Economische Ruimte wordt gebruikt – alsmede aan alle ter plaatse  
  van gebruik lokaal geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften; 
- de Leverantie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder tevens begrepen  
  intellectuele/industriële eigendomsrechten (zoals octrooi-, merk-, model- of auteursrecht) en knowhow; 
- wanneer ten behoeve van de Leverantie werkzaamheden worden uitgevoerd op een plaats buiten de  
  bedrijfsruimten en/of –terreinen van Leverancier, de voor die plaats geldende wetten en  
  overheidsvoorschriften alsmede de door Koper voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, strikt  
  zullen worden nageleefd; 
- alle onderdelen ter reparatie en/of vervanging van (een deel van) de Leverantie en al het onderhoud dat  
  benodigd is om de Leverantie in goede staat te houden, gedurende een periode van minimaal tien jaar tegen  
  marktconforme prijzen door Koper bij Leverancier kunnen worden betrokken respectievelijk kan worden 
  verkregen. 
 

Artikel 9. Garantietermijn en herstel gebreken 

 
9.1 Koper is niet gehouden om de Leverantie tijdens of na de Levering te onderzoeken en zal Leverancier binnen twee 

maanden na ontdekking van een ondeugdelijkheid, gebrek of een non-conformiteit schriftelijk in kennis stellen van de 
betreffende klacht. 
 

9.2 Indien en voor zover de Leverantie bestaat uit het verlenen van diensten, is Leverancier in ieder geval gehouden voor 
eigen rekening de betreffende werkzaamheden opnieuw te verrichten of aan te passen dan wel een prijsreductie te 
verlenen (ter keuze van Koper), wanneer binnen 12 maanden na de Levering blijkt dat de Leverantie niet voldoet aan 
de garanties uit artikel 8 van de Inkoopvoorwaarden en/of anderszins ondeugdelijk is verricht. 
 

9.3 Indien en voor zover de Leverantie bestaat uit zaken, vallen gebreken die gedurende een periode van 24 maanden 
na de Levering ontdekt worden, altijd binnen de garantietermijn en dienen door Leverancier als volgt te worden 
afgehandeld: 
- gebreken dienen ten spoedigste – in ieder geval binnen de door Koper gestelde redelijke termijn – door  
  middel van reparatie of vervanging (ter keuze van Koper) op de door Koper aangegeven locatie te worden  
  verholpen; 
- bij gebreke van behoorlijke nakoming van de herstel- of vervangverplichting door Leverancier binnen de door  
  Koper gestelde termijn alsmede in spoedeisende gevallen en wanneer herstel en/of vervanging naar het  
  oordeel van Koper niet opportuun is, heeft Koper het recht om voor rekening en risico van Leverancier zelf  
  het nodige te (doen) verrichten; 
- in geval van herstel of vervanging gedurende de garantietermijn zal de garantietermijn voor de herstelde of  
  vervangen zaken en voor alle zaken welke als gevolg van het gebrek niet bruikbaar waren, opnieuw ingaan  
  vanaf het tijdstip van ingebruikneming na herstel of vervanging. De eigendom en het risico van de vervangen  
  zaken berust vanaf het tijdstip van vervanging bij Leverancier, welke gehouden is deze zaken onverwijld op te  
  (doen) halen, tenzij Koper aangeeft deze zaken voor onderzoek onder zich te willen houden; 
- Leverancier is zich bewust van de mogelijkheid dat Koper de Leverantie wereldwijd aan zijn afnemers  
  doorlevert. Een dergelijke doorlevering staat niet in de weg aan enige klacht door Koper onder de garantie of  
  vanwege nonconformiteit en Leverancier zal ook in dat geval de gebreken verhelpen overeenkomstig het  
  bepaalde van dit artikel. Koper is tevens bevoegd om de rechten onder de garantie (deels) aan zijn afnemers  
  over te dragen. 
 

9.4 Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om ondeugdelijkheden, gebreken en/of 
de non-conformiteit te verhelpen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaalkosten, vervoerskosten, reis- 
en verblijfkosten, montage- en demontagekosten en overige arbeidskosten. 
 

9.5 Geen van de bepalingen in dit artikel ontheft Leverancier van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en Koper 
kan steeds aanspraak maken op vervangende schadevergoeding. 
 

Artikel 10. Keuring en Inspectie 

 
10.1 Op initiatief van Koper kan keuring en/of inspectie van de Leverantie door of namens Koper plaatsvinden. Keuringen 

en/of inspecties zijn zowel mogelijk bij de Leverancier voorafgaand aan de Levering als bij Koper dan wel een klant 
van Koper na afloop van de Levering. Indien de keuring/inspectie bij Leverancier plaatsheeft, zal Leverancier de 
Leverantie op een zodanig tijdstip voor keuring/inspectie gereed hebben, dat de overeengekomen levertijden 
onverkort kunnen worden nagekomen. 
 

10.2 Leverancier zal, zonder nadere kosten voor Koper, aan de keuring/inspectie meewerken en op verzoek van Koper 
redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring/inspectie aan Koper ter beschikking stellen. Alle 
kosten voor of in verband met de keuring/inspectie, met uitzondering van kosten van het personeel 
van Koper of andere personen die Koper als vertegenwoordiger heeft aangewezen, komen voor rekening van 
Leverancier. Indien Koper de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, is Leverancier gehouden om onverwijld 
een herstelde, vervangende of eerder ontbrekende Leverantie ter keuring/inspectie aan te bieden. 
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10.3 Indien Koper de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt of de keuring/inspectie buiten de schuld van Koper om 
wordt vertraagd, komen alle extra kosten en alle kosten van volgende keuringen/inspecties (ditmaal tevens inclusief 
de kosten van het personeel van Koper en de door hem ingeschakelde vertegenwoordigers) voor rekening van 
Leverancier. 
 

10.4 Een eventuele afkeuring van de Leverantie door Koper leidt nimmer tot uitstel van de overeengekomen 
leveringstermijn en voorts behoudt Koper al zijn overige rechten. Een goedkeurende keuring/inspectie van de 
Leverantie door of namens Koper houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de in artikel 8 gegeven 
garanties of beantwoordt aan de tussen Koper en Leverancier gesloten Overeenkomst. 
 

Artikel 11. Afnametest 

 
11.1 Koper en Leverancier kunnen een afnametest overeenkomen, teneinde vast te stellen of de Leverantie volledig 

beantwoordt aan de Overeenkomst. Voorafgaand aan een dergelijke afnametest zullen Koper en Leverancier 
gezamenlijk vastleggen volgens welke procedure de afnametest verricht zal worden en wanneer en hoe de Leverantie 
in dat verband door Leverancier aan Koper zal worden aangeboden. 
 

11.2 Indien Leverancier weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de Leverantie de afnametest niet op succesvolle wijze 
zal doorstaan, zal hij de Leverantie niet ter testing aanbieden en geldt de afnametest als niet succesvol afgerond. 
 

11.3 Indien de afnametest succesvol is afgerond, stuurt Koper daarvan aan Leverancier een schriftelijke bevestiging, al 
dan niet onder opgave van kleine gebreken die de ingebruikname van de Leverantie niet in de weg staan en welke 
door Leverancier binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging kosteloos moeten worden 
verholpen. De ontvangst door Leverancier van de schriftelijke bevestiging als voornoemd geldt als moment van 
Levering. 
 

11.4 Indien de afnametest niet succesvol is afgerond, past Leverancier de Leverantie kosteloos en binnen vijf werkdagen 
na de afnametest op zodanige wijze aan, dat deze een volgende afnametest wel met succes zal doorstaan. 
Vervolgens zal de Leverantie opnieuw aan een afnametest worden onderworpen conform het in dit artikel bepaalde. 
Alle kosten verbonden aan deze nieuwe afnametest zijn voor rekening van Leverancier. 
 

11.5 Indien een afnametest meer dan driemaal niet succesvol wordt afgerond, is Koper gerechtigd om de Overeenkomst 
met Leverancier met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade 
en/of kosten. 
 

Artikel 12. Audits 

 
12.1 Koper is te allen tijde gerechtigd om op kosten van Leverancier audits en/of overige onderzoeken te (laten) verrichten 

met betrekking tot de gehele bedrijfsvoering van Leverancier, waaronder – maar niet beperkt tot – de financiële positie, 
boekhoudkundige informatie, bedrijfsprocessen en veiligheidsbeleid. Koper kan in dat verband kopieën verlangen van 
alle documenten die hij relevant acht alsmede zelf kopieën maken. 
 

12.2 Leverancier staat ervoor in dat Koper de rechten die hij onder dit artikel heeft, tevens kan (doen) gelden ten opzichte 
van alle partijen die door Leverancier worden betrokken bij de uitvoering van een Overeenkomst. 
 

Artikel 13. Industriële/intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding 

 
13.1 Alle intellectuele/industriële eigendomsrechten op de Leverantie alsmede op tekeningen, specificaties, handboeken, 

documentatie, monsters, software enz., die door Koper aan Leverancier beschikbaar worden gesteld of die als 
onderdeel van de Overeenkomst door Leverancier zijn vervaardigd, berusten volledig bij en/of komen volledig toe aan 
Koper. Koper kan vrijelijk over deze eigendomsrechten beschikken en is hiervoor geen enkele vergoeding 
verschuldigd. Leverancier zal meewerken aan totstandkoming van eventueel noodzakelijke akten van overdracht van 
deze rechten. 
 

13.2 Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde gegevens/ 
informatie/zaken/rechten en tevens van alle overige door Koper verstrekte of op andere wijze bekend geworden 
gegevens/informatie/zaken/rechten betreffende Koper, zijn klanten en/of andere relaties alsook met betrekking tot de 
Inkoopopdracht en de Leverantie. Voornoemde gegevens/informatie/zaken/rechten zal Leverancier slechts gebruiken 
ter uitvoering van de Overeenkomst en hij zal hiervan zonder schriftelijke toestemming van Koper geen afschriften 
maken. 
 

13.3 Leverancier zal alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel tevens opleggen aan al zijn ondergeschikten en niet-
ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat ervoor in dat ook deze partijen vorenstaande verplichtingen 
nakomen. 
 

Artikel 14. Tekortkoming, opschorting en beëindiging 

 
14.1 Ingeval Leverancier tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, is Leverancier 

van rechtswege in verzuim. In voornoemd geval alsmede ingeval van (een aanvraag tot) faillissement, surseance van 
betaling, liquidatie of staking van de onderneming, intrekking van relevante vergunningen, beslag op (een deel van) 
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het bedrijfsvermogen of goederen bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of overname van Leverancier 
door een derde partij, heeft Koper het recht zonder nadere ingebrekestelling al zijn mogelijke verplichtingen jegens 
Leverancier op te schorten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarbij 
is Koper niet tot enige schadevergoeding gehouden en kan Koper onverminderd beschikken over alle rechten die hem 
van rechtswege of op basis van de Overeenkomst toekomen. 
 

14.2 Indien naar het oordeel van Koper gegronde reden bestaat om te vrezen dat Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst jegens Koper niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Leverancier verplicht om – op eerste 
verzoek daartoe van Koper – onverwijld in de door Koper gewenste vorm genoegzaam zekerheid te stellen voor de 
volledige nakoming van al zijn verplichtingen. 
 

14.3 Alle mogelijke door Koper als gevolg van niet-nakoming door Leverancier te maken (buiten)gerechtelijke kosten, 
waaronder tevens uitdrukkelijk worden verstaan de kosten in verband met het versturen van aanmaningen, het 
inwinnen van juridisch advies, het doen van (schikkings)voorstellen alsmede alle andere (voorbereidende) 
handelingen, komen ten laste van Leverancier en dienen integraal door hem te worden vergoed. Alle vorderingen die 
Koper in de vorenstaande gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar 
zijn. 
 

Artikel 15. Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht 

 
15.1 Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is 

Leverancier tegenover Koper aansprakelijk voor de vergoeding van alle door Koper geleden en te lijden directe schade 
alsmede gevolgschade. 
 

15.2 Leverancier vrijwaart Koper tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken van derden die in enig verband staan 
met de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. 
 

15.3 Leverancier zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van zijn 
rechtsbetrekking(en) met Koper dan wel op grond van de wet en in dat verband rust op Leverancier een 
onderzoeksplicht. Op eerste verzoek van Koper zal Leverancier inzage geven in de hiertoe gesloten 
verzekeringspolissen. 
 

15.4 Ingeval van overmacht kan Leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
opschorten. Indien en voor zover sprake is van tijdelijke overmacht en Leverancier onmiddellijk nadat de 
omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan Koper hiervan onder vermelding van de oorzaak van de 
overmacht in kennis stelt, is Leverancier gerechtigd tot opschorting gedurende een redelijke termijn die maximaal vier 
weken beloopt. Indien Leverancier na afloop van deze vier weken niet in staat is om zijn verplichtingen alsnog na te 
komen, is Koper bevoegd de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade en/of kosten 
gehouden te zijn. Bij een blijvende overmachtssituatie dient Leverancier Koper daarvan onmiddellijk in kennis te stellen 
en komt Koper het recht toe om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van enige schade en/of kosten. 
 

15.5 Gevallen van staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan mankracht, ziekte, niet-nakoming van de verplichtingen door 
toeleveranciers, grondstoffentekort, transportproblemen, en/of storingen in de productie van Leverancier zijn 
omstandigheden die niet door Leverancier kunnen worden aangevoerd als overmachtssituatie. 
 

Artikel 16. Overdracht en verpanding 

 
16.1 Leverancier is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van Koper de uitvoering van de Overeenkomst of enig 

deel daarvan over te dragen aan derden of vorderingen die Leverancier ingevolge de Overeenkomst op Koper heeft, 
te cederen aan derden of te verpanden. 
 

Artikel 17. Overige bepalingen 

 
17.1 Leverancier verklaart zich uitdrukkelijk akkoord en bekend met de door FS4Y / FirePro Benelux opgestelde Code of 

Business Principles, welke opvraagbaar is en te raadplegen is op haar website. 
 

17.2 Indien en voor zover vast komt te staan dat van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst enige bepaling of deel 
daarvan ongeldig of nietig is of er om een andere reden geen beroep op kan worden gedaan, dan blijven de overige 
bepalingen en/of het overige onverminderd van kracht en dient aan de betreffende bepaling die inhoud en strekking 
toe te komen, waarmee zoveel mogelijk aansluiting wordt bereikt bij de oorspronkelijke betekenis van die bepaling en 
waardoor er alsnog een beroep op kan worden gedaan. 
 

17.3 Indien door welke oorzaak dan ook geen Overeenkomst tot stand komt en tevens na beëindiging, ontbinding of ingeval 
van nietigheid van de Overeenkomst, blijven deze Inkoopvoorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis 
hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van het niet tot stand komen van een 
Overeenkomst of de beëindiging, ontbinding of nietigheid ervan. 
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17.4 Eventuele door Leverancier aan Koper verschuldigde boetes en/of andere bedragen staan nimmer in de weg aan het 
recht van Koper om nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen. 
 

Artikel 18. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

 
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koper en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder 

uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
 

18.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Inkoopvoorwaarden, de Inkoopopdracht, enige andere 
Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking tussen Koper en Leverancier, worden overeenkomstig 
het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam beslecht. De taal van de arbitrage is in 
beginsel Nederlands, maar zowel Koper als Leverancier zijn gerechtigd originele bewijsstukken, die in de Engelse taal 
zijn opgesteld, in deze talen over te leggen, indien en voor zover de arbiter daarmee instemt. 
 

18.3 Koper is tevens gerechtigd om Leverancier in rechte te betrekken voor de bevoegde rechter van de plaats van 
vestiging van Koper of de plaats waar Leverancier is gevestigd of kantoor houdt. 
 

Artikel 19. Toepassing aanvullende bepalingen met betrekking tot de aanneming van werk 

 
19.1 Indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de aanneming van werk in de zin van titel 7.12 BW, zijn 

in aanvulling op de overige artikelen van de Inkoopvoorwaarden tevens de artikelen 18 t/m 29 van toepassing. 
 

Artikel 20. Aanvullende definities voor de aanneming van werk 

 
20.1 Werk: het door Leverancier tot stand te brengen en op te leveren werk van stoffelijke aard; 

Werkzaamheden: de voor de totstandkoming van het Werk verrichte en te verrichten werkzaamheden; 
Werkterrein: het geheel van terreinen en gebouwen waar de Werkzaamheden (fysiek) worden uitgevoerd 
Personeel: alle natuurlijke personen die door Leverancier direct of indirect bij de uitvoering van de Werkzaamheden 
worden ingezet, al dan niet zijnde werknemer van Leverancier. 
Materialen: alle zaken die deel uitmaken of bestemd zijn deel uit te maken van het Werk, waaronder 

(toevoeg)materialen, onderdelen, apparaten en machines; 
Materieel: alle hulpmiddelen en verbruiksstoffen die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder 
transportmiddelen, machines, apparaten, werktuigen en gereedschappen. 
Oplevering: de overdracht van het voltooide Werk door Leverancier aan Koper ingevolge de aanvaarding van het 

Werk door Koper. 
 

20.2 Voor zover de aard van de begrippen zich daar niet tegen verzet, zijn op de begrippen Werk en Werkzaamheden alle 
bepalingen met betrekking tot de Leverantie van toepassing en geldt voor het begrip Oplevering hetzelfde als voor de 
Levering. 
 

Artikel 21. Personeel 

 
21.1 Leverancier is een onafhankelijke contractspartij en niemand van het Personeel zal geacht worden als werknemer bij 

Koper in dienst te zijn. 
 

21.2 Op verzoek van Koper zal Leverancier (periodiek) een overzicht verstrekken van het Personeel, met vermelding van 
naam, geboortedatum, functie en overige gegevens die Koper nodig acht, zoals loonstroken dan wel een 
manurenverantwoording. Koper heeft de bevoegdheid om op elk moment identificatie van het Personeel te verlangen. 
 

21.3 Het Personeel dient steeds te voldoen aan de vereiste vakbekwaamheid en deskundigheid en alle overige door Koper 
gestelde bijzondere eisen. Indien naar het oordeel van Koper sprake is van (deels) onvoldoende gekwalificeerd 
Personeel, is Koper bevoegd om de verwijdering van (dat deel van) het Personeel van het Werkterrein te gelasten en 
is Leverancier verplicht tot onverwijlde en adequate vervanging. 
 

21.4 Leverancier is volledig aansprakelijk voor al het doen en nalaten van het Personeel en vrijwaart Koper voor alle 
aanspraken in dat verband. 
 

Artikel 22. Werkterrein en voorschriften 

 
22.1 Leverancier dient zich volledig en tijdig – in ieder geval voordat met de uitvoering van de Werkzaamheden een 

aanvang wordt gemaakt – op de hoogte te stellen van de gesteldheid van en de omstandigheden op het Werkterrein 
en bij al zijn acties daarmee rekening te houden. 
 

22.2 Koper zal Leverancier en het Personeel toegang tot het Werkterrein verschaffen gedurende normale werktijden en 
Leverancier zal aan Koper daartoe tijdig de benodigde gegevens van het Personeel overleggen. 
 

22.3 Zowel Leverancier als het Personeel dragen er zorg voor dat hun aanwezigheid op het Werkterrein geen enkele 
belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Koper en derden. 
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22.4 Zowel Leverancier als het Personeel dienen naast de van Koper afkomstige aanwijzingen, tevens de aanwijzingen 
die worden gegeven door de eigenaar van het Werkterrein en/of eventuele opdrachtgever van Koper te allen tijde op 
te volgen. 
 

22.5 Het Personeel dient (op voorhand) bekend te zijn met de op het Werkterrein geldende voorschriften en regelementen, 
onder meer inzake veiligheid, gezondheid en milieu en dient zich te allen tijde dienovereenkomstig te gedragen. De 
verantwoordelijkheid voor die bekendheid ligt bij Leverancier. Koper heeft het recht om het deel van het Personeel dat 
zich niet aan de voorschriften houdt of anderszins naar de mening van Koper de orde en/of veiligheid op het 
Werkterrein in gevaar brengt, onmiddellijk de toegang tot het Werkterrein te ontzeggen. 
 

22.6 Leverancier dient alle voor de Werkzaamheden noodzakelijke voorzieningen op het Werkterrein aan te brengen en 
mag deze niet van het Werkterrein verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Koper. 
 

22.7 Het plaatsen van reclameborden of het anderszins voeren van reclame op het Werkterrein door Leverancier, is alleen 
toegestaan na schriftelijke toestemming van Koper. 
 

Artikel 23. Uitstel en vertraging van de Werkzaamheden 

 
23.1 Koper is gerechtigd (een deel van) de Werkzaamheden uit te laten stellen, waarna Leverancier het Werk op instructie 

van Hoofdaannemer veilig zal stellen, conserveren dan wel completeren, zodat uitstel mogelijk is. Eventuele kosten 
verbonden met de directe werkzaamheden ten gevolge van stilleggen, beschermen en later weer opstarten, zullen in 
alle redelijkheid worden vergoed volgens de regeling voor meer- en minderwerk. 
 

23.2 Indien door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier een achterstand bij de  Werkzaamheden is 
ontstaan ten opzichte van de overeengekomen planning, is Leverancier verplicht deze achterstand zo snel mogelijk 
in te lopen, zonder gerechtigd te zijn tot enige extra vergoeding. Indien en voor zover naar de mening van Koper 
desalniettemin corrigerende maatregelen genomen moeten worden om voornoemde vertraging geheel of gedeeltelijk 
teniet te doen, zullen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Onderaannemer komen en eventueel worden 
verrekend met aan hem te betalen bedragen. 
 

23.3 Een achterstand bij de Werkzaamheden veroorzaakt door Aannemer/Leverancier, geeft Opdrachtgever telkens het 
recht de volgorde van de Werkzaamheden te wijzigen, wanneer hij dit wenselijk acht, zonder gehouden te zijn tot 
vergoeding van schade en/of extra kosten aan Aannemer/Leverancier. 
 

Artikel 24. Materialen en Materieel 

 
24.1 Tenzij anders tussen Koper en Leverancier is overeengekomen, draagt Leverancier zorg voor de aanwezigheid en/of 

de levering en het afvoeren van alle Materialen en al het Materieel. Leverancier is voorts verantwoordelijk voor de 
opslag en bewaking van de Materialen en het Materieel alsmede voor het toezicht daarop en dient in dat verband een 
toereikende verzekering af te sluiten en een administratie bij te houden. 
 

24.2 Koper heeft te allen tijde de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle Materialen en al het Materieel. Materialen 
en/of Materieel dat niet voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen, zal op verzoek van Koper door Leverancier 
van het Werkterrein worden verwijderd en onverwijld door Leverancier worden vervangen door Materialen en/of 
Materieel dat wel aan voornoemde eisen voldoet. 
 

24.3 De Materialen zullen telkens nieuw, ongebruikt, in goede staat en volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij 
bestemd zijn. Indien Koper voor eigen rekening Materialen levert ten behoeve van het Werk, blijft hij eigenaar van 
deze Materialen. Leverancier zal door bijvoorbeeld separate bewaring of duidelijk waarneembare markeringen steeds 
kenbaar maken dat deze Materialen eigendom van Koper zijn. Voorts zal Leverancier 
Koper op diens verzoek informeren waar deze Materialen zich bevinden. 
 

24.4 Indien is overeengekomen dat Koper Materieel ter beschikking stelt aan Leverancier, zal Koper dit doen in 
overeenstemming met de planning van het Werk en/of de Werkzaamheden. Leverancier dient dit Materieel zorgvuldig 
te (laten) gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het ter beschikking is gesteld. Leverancier houdt een 
duidelijke administratie bij met betrekking tot het gebruik en/of verbruik van dit Materieel. 
 

Artikel 25. Meer- en minderwerk 

 
25.1 Koper heeft het recht Leverancier meer- en minderwerk op te dragen. Alsdan zal Leverancier Koper op korte termijn 

(in beginsel binnen 24 uur) schriftelijk meedelen welke gevolgen de veranderingen met betrekking tot het Werk zullen 
hebben op de prijs, de planning en de scope van de Werkzaamheden. Een eventuele aanpassing van de prijs wordt 
gebaseerd op de eerder overeengekomen tarieven, eenheidsprijzen en/of andere prijselementen. 
 

25.2 Eventueel meer- en minderwerk wordt door Leverancier slechts uitgevoerd na een schriftelijke opdracht van Koper, 
afkomstig van een daartoe door Koper geautoriseerd persoon. 
 

25.3 Indien Leverancier meent, dat er zich een verandering voordoet met betrekking tot het Werk die aanleiding geeft tot 
meer- of minderwerk, zal leverancier dit onmiddellijk aan Koper melden en Koper vragen een opdracht voor meer- en 
minderwerk te geven. 
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Artikel 26. Oplevering 

 
26.1 Zodra naar de mening van Leverancier het Werk voltooid is, zal hij dit schriftelijk aan Koper melden. Koper zal op zijn 

beurt binnen een redelijke termijn schriftelijk aan Leverancier meedelen of het Werk naar de mening van Koper aan 
de overeengekomen voorwaarden voldoet en door hem als voltooid aanvaard wordt. 
 

26.2 Slechts na een schriftelijke bevestiging als voornoemd van de zijde van Koper, is sprake van een Oplevering en gaat 
het risico van het Werk over op Koper. Eventueel vindt de Oplevering plaats onder voorbehoud van nog door 
Leverancier te herstellen (kleine) gebreken, die door Koper zijn geconstateerd en meegedeeld aan Leverancier. 
 

26.3 Koper heeft te allen tijde de volledige vrijheid om het Werk te onderwerpen aan een opneming, inspectie en/of 
beproeving, alvorens tot aanvaarding van het Werk over te gaan. In dat verband kunnen Koper en Leverancier tevens 
een afnametest in de zin van artikel 11 van de Inkoopvoorwaarden overeenkomen. 
 

26.4 Indien Koper en Leverancier zijn overeengekomen dat Leverancier tussentijdse opleveringsrapporten en/of –
certificaten op zal stellen, kan Leverancier in geen enkel geval rechten aan die stukken ontlenen. 
 

26.5 Indien en voor zover Koper (een deel van) het Werk voorafgaand aan de aanvaarding reeds in gebruik wil nemen, 
zullen Koper en Leverancier bespreken onder welke voorwaarden dit kan geschieden. Een eventuele voortijdige 
ingebruikname impliceert evenwel geen aanvaarding van het Werk of een onderdeel daarvan door Koper. 
 

Artikel 27. Betaling 

 
27.1 Koper is niet gehouden tot betaling, voordat oplevering overeenkomstig artikel 25 heeft plaatsgevonden. Voorts is 

Koper gerechtigd de betaling aan Leverancier uit te stellen, zolang Leverancier niet op eerste verzoek van Koper heeft 
aangetoond dat hij het Personeel en de overige door hem bij de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde 
partijen het hun toekomende heeft betaald. 
 

27.2 Wanneer nodig heeft Koper het recht de door Leverancier ter zake van de Werkzaamheden verschuldigde sociale 
premies, btw en loonbelasting (inclusief premies volksverzekering), waarvoor Koper ingevolge de Wet 
Ketenaansprakelijkheid (al dan niet als eigenbouwer) hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, te storten op een 
daartoe bestemde G-rekening van Leverancier of namens Leverancier rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen. 
In vorenstaande gevallen is Koper jegens Leverancier gekweten ten belope van de betaalde bedragen. Leverancier 
zal nimmer regres nemen op Koper voor aanspraken op grond van de Invorderingswet 1990. 
 

27.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen en/of tarieven inclusief onder meer alle certificaten, 
verzekeringskosten, personeelskosten, trainingskosten, instructiekosten, toegangskosten, veiligheidskosten, 
verbruiksstoffen, materiaalkosten, materieelkosten, onderhoudskosten, overheadkosten, overtime kosten, 
garantiekosten, laskwalificatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, winst en risico. 
 

27.4 Voor het overige is met betrekking tot betaling (en facturatie) artikel 7 van de Inkoopvoorwaarden onverminderd van 
toepassing. 
 

Artikel 28. Aansprakelijkheid, verzekeringen en vergunningen 

 
28.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade aan het Werk, het Werkterrein en de zich op het Werkterrein bevindende 

zaken en personen, die wordt veroorzaakt door Leverancier, het Personeel en/of alle partijen die door Leverancier bij 
de Werkzaamheden worden ingeschakeld. 
 

28.2 Tenzij anders tussen Koper en Leverancier is overeengekomen, zal Leverancier zorg dragen voor een Construction 
All Risks verzekering (CAR-verzekering) ter dekking van het Werk, bestaande eigendommen van Koper op het 
Werkterrein, tijdelijke voorzieningen, Materialen, Materieel, dood of letsel van personen en schade aan persoonlijke 
eigendommen van het Personeel. 
 

28.3 De CAR-verzekering dient Koper als meeverzekerde te noemen en een afstand van regres op Koper en eventueel 
andere meeverzekerde partijen te bevatten. 
 

28.4 Leverancier dient te beschikken over alle vereiste inschrijvingen en vergunningen ter uitvoering van de 
werkzaamheden en is gehouden op eerste verzoek van Koper daarvan bewijzen aan hem te overleggen. 
 

Artikel 29. Gemachtigden 

 
29.0 Wanneer gewenst zal Koper en Leverancier ieder een gemachtigde aanwijzen die hen vertegenwoordigt bij de 

werkzaamheden. De gemachtigden van Leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het Werkterrein 
beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Koper. 
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