BRAND ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES BV
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van Brand Energy & Infrastructure Services BV (KvK nr. 60703733) gevestigd te Vlaardingen, en tot
haar groep behorende maatschappijen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 17 juni 2014.
Artikel 1: Definities
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan
onder:
A. Brand: de besloten vennootschap Brand
Energy & Infrastructure Services BV en/of (een
van) haar groepsmaatschappijen.
B.
Groepsmaatschappijen:
aan
Brand
verbonden vennootschappen die naar deze
inkoopvoorwaarden verwijzen of zich hiervan
bedienen.
C. Leverancier: iedere (rechts)persoon met
wie Brand een overeenkomst aangaat of
onderhandelt over de totstandkoming van een
overeenkomst, hieronder begrepen ieder aan
de contracterende (rechts) persoon gelieerde
(rechts)persoon die betrokken is bij de
uitvoering van de overeenkomst.
D: Overeenkomst: iedere overeenkomst die
tussen Brand en de leverancier tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle daarmee verbandhoudende
(rechts)handelingen al dan
niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan.
E. Partijen: Brand en de leverancier.
F. Bestelling: een opdracht van Brand tot
levering van goederen en/of diensten.
G. Goederen: de zaken en/of diensten die met
de bestelling verband houden.
H. Diensten: alle werkzaamheden (in welke
vorm en hoedanigheid ook, bijv. koop,
dienstverlening,
aanneming
van
werk,
uitlening, enz.) die door de leverancier in
opdracht van Brand worden verricht, al dan
niet in samenhang met (af)levering van
goederen.
I. Schriftelijk: in deze inkoopvoorwaarden
worden elektronisch dataverkeer en faxen
gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Onder
elektronisch dataverkeer wordt verstaan het
berichtenverkeer per e-mail en internet.
J. Offerte: een schriftelijk aanbod van een
leverancier om tegen een bepaalde prijs een
bepaalde
hoeveelheid
goederen
en/of
diensten van een gedefinieerde kwaliteit te
leveren.
K. Order: iedere opdracht van Brand tot
levering van goederen en/of het verrichten van
diensten, in welke vorm dan ook.
L. Mantelovereenkomst: een overeenkomst op
basis waarvan goederen en/of diensten tegen
vooraf vastgestelde prijzen en condities naar
behoefte door Brand kunnen worden
afgeroepen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De toepasselijkheid van de door de
leverancier gehanteerde algemene en/of
specifieke
voorwaarden,
onder
welke
benaming ook, worden uitdrukkelijk van de

hand gewezen, onafhankelijk van het moment
dat hierop een beroep wordt gedaan.
2.2 Deze inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten waarbij
Brand partij is en zijn ook van toepassing op
alle
(overige)
handelingen
en
rechtshandelingen tussen Brand en de
leverancier, ook wanneer de (rechts)
handelingen niet mochten leiden tot, of niet in
verband staan met, een overeenkomst.
2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op enige
bepaling in deze inkoopvoorwaarden of in een
overeenkomst gelden slechts indien deze
schriftelijk door Brand zijn bevestigd door een
daartoe binnen Brand bevoegde persoon en
hebben slechts betrekking op de betreffende
overeenkomst.
2.4
Indien
enige
bepaling
van
de
overeenkomst in strijd is met de bepalingen
van deze inkoopvoorwaarden, zullen de
bepalingen van de overeenkomst prevaleren.
2.5 Mocht enige bepaling van deze
inkoopvoorwaarden en/of overeenkomsten
waarop
deze
inkoopvoorwaarden
van
toepassing zijn verklaard als bedoeld in artikel
2.2 nietig of anderszins onafdwingbaar zijn,
dan tast dat de geldigheid van de overige
bepalingen in deze inkoopvoorwaarden en/of
overeenkomsten
waarop
deze
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn
verklaard als bedoeld in artikel 2.2 niet aan.
Partijen zullen in een dergelijk voorkomend
geval in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
onafdwingbare bepalingen overeen te komen,
waarbij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht zullen
worden genomen.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Overeenkomsten kunnen van de zijde van
Brand alleen schriftelijk worden aangegaan
door de daartoe bevoegde personen van
Brand middels plaatsing van een getekende
order.
3.2 Een overeenkomst tot (deel)levering
binnen
het
kader
van
een
mantelovereenkomst komt tot stand op het
moment dat de order voor een (deel)levering,
binnen het kader van de mantelovereenkomst,
door Brand aan de leverancier wordt
verzonden.
3.3 Eventuele kosten verband houdende met
het uitbrengen van een aanbod komen voor
rekening van de leverancier.
3.4 Ingeval van kennelijk fouten in of
tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de
aanvraag voor een offerte, dient de
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leverancier, alvorens een aanbod te doen, met
Brand in overleg te treden.
3.5 De door Brand voor het uitbrengen van
een offerte aan de leverancier verstrekte
documentatie, informatie en/of (technische)
specificaties dienen, indien
geen overeenkomst tot stand komt, kosteloos
aan Brand te worden geretourneerd.
Artikel 4: Wijzigingen / uitstel
4.1 De leverancier mag slechts na schriftelijke
toestemming van Brand wijzigingen in de
omvang, de samenstelling en/of hoedanigheid
van te leveren goederen en/of diensten
aanbrengen of uitvoeren.
4.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige
bepaling in een overeenkomst en/of de
voorwaarden kunnen slechts schriftelijk tussen
partijen worden overeengekomen.
4.3. Wanneer een wijziging en/of aanvulling
als
bedoeld
in
artikel
4.2
wordt
overeengekomen, geldt deze wijziging en/of
aanvulling slechts voor de betreffende order
en/of overeenkomst.
4.4 Brand heeft het recht om door een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring aan de
leverancier de aflevering van bestelde
goederen voor een periode van ten hoogste
zestig (60) kalenderdagen uit te stellen, tenzij
uitstel gezien alle omstandigheden van het
geval kennelijk onredelijk zou zijn.
4.5
Brand kan te
allen
tijde het
afleveringsadres wijzigen. Tenzij een wijziging
van het afleveringsadres aanmerkelijke extra
kosten met zich brengt, zal een wijziging voor
Brand geen extra kosten met zich brengen.
Indien een wijziging van het afleveringsadres
aanmerkelijke extra kosten met zich brengt,
dan zal de leverancier Brand daarover tijdig
vooraf informeren.
4.6 Indien Brand gebruik maakt van het in
artikel 4.4 bedoelde recht, zal de leverancier
voor haar rekening en risico de goederen op
een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve
van Brand opslaan, verzekeren en passende
maatregelen nemen ten einde kwaliteitsverlies
tegen te gaan.
Artikel 5: Prijzen en tarieven
5.1 De in de offerte/overeenkomst genoemde
prijzen en/of tarieven zijn, tenzij tussen partijen
schriftelijk anders overeengekomen, vaste
prijzen (tarieven) in Euro's exclusief BTW.
5.2 De in artikel 5.1 bedoelde prijzen (tarieven)
zijn inclusief alle kosten verband houdende
met de uitvoering van de overeenkomst, hoe
ook genaamd, zoals laden, lossen, handling,
in- en uitvoerrechten, kosten van een
deugdelijke verpakking en van aflevering op
de plaats van levering.

5.3 Mogelijke kosten van meerwerk zijn niet
door Brand verschuldigd, tenzij deze kosten
voor het uitvoeren van dit meerwerk schriftelijk
door Brand zijn aanvaard.
5.4
Facturen
zonder
afgetekende
afleveringsbonnen,
afrekenstaten
en/of
opleverbewijzen mogen door Brand worden
geweigerd en zullen door haar niet in
behandeling worden genomen.
5.5 De leverancier vrijwaart Brand voor alle
kosten en schade die voor Brand mochten
voortvloeien uit het feit:
(a) dat de leverancier niet deugdelijk
geregistreerd staat voor de omzetbelasting in
een relevante EG-lidstaat;
(b) dat de leverancier onjuiste of ontijdige
gegevens verstrekt aan Brand en/of de
autoriteiten op het gebied van omzetbelasting
in een relevante EG-lidstaat.
5.6 De bij de aanvang van de overeenkomst
afgesproken prijzen (tarieven) zijn vast en
blijven tijdens de gehele duur van de
overeenkomst onveranderd van kracht. Met
name is de leverancier niet gerechtigd aan
Brand een prijs (tarief) verhoging in rekening
te brengen indien na datum van het sluiten van
de overeenkomst prijs (tarief) bepalende
factoren, in welke vorm dan ook, veranderen,
ook al zou dit geschieden ingevolge bij het tot
stand
komen
van
de
overeenkomst
onvoorziene omstandigheden.
Artikel 6: Facturering en betaling
6.1 De leverancier dient er zorg voor te dragen
dat Brand binnen dertig (30) dagen na
aflevering of afname van de goederen en/of
diensten in tweevoud gespecificeerde facturen
ontvangt.
6.2 Facturen dienen minimaal de volgende
informatie te bevatten: datum factuur, uniek
factuurnummer, BTW identificatienummer,
benaming van het werk, het nummer en datum
van de order, de omvang en aard van de
verrichte werkzaamheden, tijdstip waarop de
factuur betrekking heeft, de overeengekomen
prijs (tarief) en het inbegrepen bedrag aan
loon. Bij afrekening op basis van geleverde
arbeidskrachten dient de factuur vergezeld te
zijn van door een daartoe binnen Brand
bevoegde persoon getekende afrekenstaat. Bij
onderaanneming/aanneming van werk dient
de factuur te zijn vergezeld van door een
daartoe binnen Brand bevoegde persoon
getekend opleverbewijs (certificaat van
oplevering).
6.3 Als facturen niet voldoen aan één of meer
van de door Brand gestelde eisen, is Brand
bevoegd deze facturen te weigeren en niet in
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behandeling te nemen, zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
6.4 Indien Brand niet door de leverancier in het
bezit is gesteld van een geldige verklaring van
de belastingdienst over haar betaalgedrag,
waarop vermeld staat dat alle premies en
belastingen zijn voldaan, kan Brand alle
betalingen opschorten totdat zij in bezit is van
deze verklaring, zonder dat Brand enige
schadevergoeding verschuldigd is. Het
voorgaande in dit artikel geldt evenzeer indien
de Brand van de leverancier geen geldig KVK
uitreksel - niet ouder dan 3 maanden - heeft
verkregen.
6.5 Brand mag betalingen aan de leverancier
geheel of gedeeltelijk opschorten als de
leverancier op enigerlei wijze niet voldoet aan
haar
contractuele
en/of
wettelijke
verplichtingen, zonder dat ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist.
6.6 Betaling is door Brand niet eerder
verschuldigd dan na volledige en correcte
uitvoering
van
de
overeenkomst
en
aansluitende indiening van correcte facturen
als hiervoor in artikel 6 omschreven. Alsdan
zal de betaling van de facturen, tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
overeengekomen, plaatsvinden binnen zestig
(60) dagen na ontvangst van de facturen.
6.7 Brand is gerechtigd iedere vordering die de
leverancier jegens haar heeft te verrekenen
met enige vordering, al dan niet (direct)
opeisbaar, die Brand op de desbetreffende
leverancier heeft.
6.8 Betaling door Brand houdt geen erkenning
in dat de levering voldoet aan de
overeenkomst.
6.9 Bij overeenkomsten ter zake waarvan
Brand hoofdelijk aansprakelijk is voor de
betaling
van
premies
werknemers-,
volksverzekeringen en loonbelasting is Brand
gerechtigd de hierop betrekking hebbende
bedragen op de overeengekomen prijs (tarief)
in te houden en rechtstreeks aan de
uitvoeringsinstantie
respectievelijk
de
belastingdienst te voldoen.
Artikel 7: Levering
7.1 Levering geschiedt op de door Brand
aangegeven locatie, op het overeengekomen
tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.
Als en zodra de leverancier overschrijding van
de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij
Brand hierover tijdig telefonisch en schriftelijk
informeren met een voorstel voor de te nemen
maatregelen ter overbrugging.
7.2 De Leverancier is verplicht de
overeengekomen levertijd in acht te nemen.
De overeengekomen afleveringstermijn is

derhalve fataal. Bij niet tijdige levering is de
leverancier zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en heeft Brand naar haar inzicht de
keuze de order geheel of gedeeltelijk te
ontbinden dan wel nakoming te verlangen, in
alle gevallen onverminderd haar recht op
schadevergoeding.
7.3 In geval van overschrijding van de levertijd
is de leverancier aan Brand direct een
opeisbare boete van 5% verschuldigd voor
elke dag vertraging, tot een maximum van
25% van de prijs van het niet tijdig
afgeleverde, met dien verstande dat de boete
per dag nimmer minder dan € 100,-- zal
bedragen. Een en ander laat onverlet het recht
van Brand op nakoming en/of volledige
schadevergoeding.
Indien
Brand
tot
ontbinding/annulering
overgaat,
is
de
leverancier naast de in dit artikel voornoemde
boete ter keuze van Brand direct een
opeisbare
boete
van
10%
van
de
overeengekomen
koopprijs
aan
Brand
verschuldigd of verplicht om de werkelijk door
Brand geleden schade te vergoeden. Alle
betalingsverplichtingen van Brand zullen zijn
opgeschort totdat is vastgesteld welk bedrag
Brand wegens schade en kosten van de
leverancier te vorderen heeft.
7.4
Indien
een
afleveringstijdstip
is
overeengekomen, heeft Brand het recht de
aflevering vóór dat tijdstip te weigeren.
7.5 Indien personeel van Brand behulpzaam is
bij de lossing, geschiedt dit onder
verantwoordelijkheid en voor risico van de
leverancier.
7.6 Leenemballage wordt voor rekening en
risico van de leverancier aan de leverancier
geretourneerd. De leverancier is verplicht
verpakkingen en/of afval kosteloos retour te
nemen.
7.7 Voor schade welke ook, door tijdens of
verbandhoudende met het transport van de
goederen door Brand geleden, is de
leverancier aansprakelijk.
Artikel 8: Hulpmiddelen ten behoeve van de
levering
8.1 Door Brand ter beschikking gestelde,
danwel voor rekening van Brand door de
leverancier aangeschafte of vervaardigde
materialen, tekeningen, modellen, instructies,
specificaties
en
overige
hulpmiddelen
blijven/worden eigendom van Brand. Dit geldt
evenzeer voor eventuele auteurs of andere
rechten.
8.2 De Leverancier is verplicht de in het eerste
lid bedoelde hulpmiddelen uiterlijk bij de
laatste (deel) levering aan Brand (terug) te
overhandigen.
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8.3 De leverancier zal derden die zich op de in
artikel 8 bedoelde hulpmiddelen willen
verhalen op het eigendomsrecht van Brand
wijzen.
Artikel 9: Geheimhouding
9.1 De leverancier zal zowel gedurende als na
afloop van de uitvoering van de overeenkomst
strikte geheimhouding betrachten omtrent alles
wat bij de uitvoering van de overeenkomst te
zijner kennis komt met betrekking tot
bedrijfsaangelegenheden van Brand in de
ruimste zin des woords, hieronder begrepen
gegevens betreffende voorschriften, modellen,
tekeningen,
berekeningen,
schema's,
ontwerpen en dergelijke.
9.2 De leverancier is niet bevoegd om van
goederen, projecten etc. van Brand al dan niet
commercieel gebruik te maken, door middel
van het maken van foto's, films of anderszins.
De leverancier is niet gerechtigd om in een
brochure, of anderszins in schriftelijke stukken,
media etc., het bestaan van een overeenkomst
met Brand aan derden bekend te maken
zonder voorafgaande toestemming van Brand.
9.3 Voor zover de leverancier - na daartoe
verkregen toestemming van Brand - voor de
uitvoering van de overeenkomst derden
inschakelt, zal zij vorenbedoelde gegevens
en/of informatie slechts aan die derden
verstrekken, nadat deze zich schriftelijk
hebben verbonden de gegevens en/of
informatie op gelijke voorwaarden geheim te
houden.
9.4 Ingeval van overtreding van het bepaalde
in artikel 9 verbeurt de leverancier aan Brand
een onmiddellijk opeisbare boete van 50% van
het totale orderbedrag met een minimum van
€ 5.000,-- en € 1.000,-- per dag dat de
overtreding voortduurt, welke boete niet in
mindering
strekt
op
de
schadevergoedingsverplichting
van
de
leverancier.
Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendom
10.1 Rechten van intellectuele eigendom op
door de leverancier voor Brand ontwikkelde
producten berusten bij Brand, dan wel zullen
op haar eerste verzoek op kosten van de
leverancier aan Brand worden overgedragen.
10.2 In andere dan de in artikel 10.1 bedoelde
gevallen verleent de leverancier aan Brand
een
wereldwijde,
niet-exclusieve,
nietopzegbare, eeuwigdurende, licentie op
eventuele rechten van intellectuele eigendom
met betrekking tot de goederen/producten. De
vergoeding voor deze licentie is in de prijs van
de goederen/producten inbegrepen.
10.3 De leverancier garandeert dat de door
hem geleverde goederen en/of diensten geen

inbreuk
maken
op
intellectuele
eigendomsrechten van derden (waaronder
begrepen
octrooirechten,
licenties,
auteursrechten, handelsnamen, merkrechten
etc.). De leverancier vrijwaart Brand tegen alle
aanspraken van derden die zijn gebaseerd op
enige (beweerde) inbreuk op zodanige
rechten. De leverancier zal aan Brand alle
kosten, schade en interesse vergoeden die het
gevolg zijn van enige inbreuk.
Artikel 11: Verzuim/ontbinding
11.1 ledere overeengekomen termijn voor de
voldoening door de leverancier aan een
verplichting is fataal. Door het verstrijken
daarvan is de leverancier zonder nadere
ingebrekestelling
in
verzuim.
Tot
de
leverancier gerichte verzoeken om alsnog aan
een verplichting te voldoen doen daaraan niet
af.
11.2 In een geval als hierna genoemd, wordt
de leverancier geacht van rechtswege in
gebreke te zijn en is Brand bevoegd om de
overeenkomst
terstond
zonder
nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Brand tot enige
schadevergoeding
gehouden
is
en
onverminderd de (alsdan) aan Brand verder
toekomende rechten, waaronder het recht van
Brand op volledige schadevergoeding:
- in het geval als bedoeld in artikel 11.1 en
indien de leverancier enige andere verplichting
uit de overeenkomst niet volledig en/of tijdig
nakomt;
- in het geval volgens Brand reeds voor de
afloop van de overeengekomen levertijd blijkt
dat de leverancier op grond van al dan niet
aan de leverancier toe te rekenen
omstandigheden niet aan haar verplichtingen
kan voldoen;
- in het geval de leverancier een verplichting
jegens Brand ondanks schriftelijke aanmaning
niet voldoet;
- in het geval van (een aanvraag tot
voorlopige) surséance van betaling, (een
aanvraag tot) faillissement, toepassing
van de schuldsaneringsregeling, stillegging of
liquidatie van de leverancier of (bij een
natuurlijk persoon) bij zijn overlijden;
- in het geval de leverancier wordt
overgenomen of enige daarmee vergelijkbare
toestand intreedt, voor zover deze
omstandigheid naar het oordeel van Brand
een aanmerkelijke verzwaring van haar risico's
met zich brengt.
11.3 In elk van de in artikel 11.2 genoemde
gevallen zijn alle vorderingen van Brand op de
leverancier onmiddellijk en geheel opeisbaar.
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11.4 In het geval van gehele of gedeeltelijke
annulering is de leverancier verplicht om
eventueel door Brand betaalde voorschotten,
vooruitbetalingen,
garantiesommen
en
dergelijke onverwijld aan Brand terug te
betalen, zonder dat de leverancier een beroep
kan doen op verrekening. Voorts dienen in dat
geval eventueel door Brand gestelde
zekerheden terstond te worden vrijgegeven.
11.5 Tijdens
de
uitvoering
van de
overeenkomst is Brand gerechtigd nakoming
van haar verplichtingen op te schorten totdat
de leverancier op verzoek en ten genoegen
van Brand voldoende zekerheid heeft gesteld
voor de nakoming van al haar verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst, deze
inkoopvoorwaarden of de wet.
11.6 De bepalingen van dit artikel laten
onverlet de (overige) rechten van Brand op
grond van de wet, de overeenkomst en deze
inkoopvoorwaarden.
Artikel 12: Overmacht
12.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat de afname door Brand
ten gevolge van overmacht niet mogelijk is,
heeft Brand het recht zonder alsdan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn de afname
op te schorten dan wel de overeenkomst te
ontbinden.
12.2 Als overmacht in de zin van artikel 12.1
zal gelden elke omstandigheid waardoor
afname door Brand wordt verhinderd. Als
dergelijke
overmacht
opleverende
omstandigheden gelden in ieder geval gehele
maatregelen van overheidswege, alsmede de
gevolgen
hiervan
als
stakingen,
annulering/ontbinding of opzegging van de
opdracht van Brand in verband waarmee
Brand de goederen en/of diensten heeft
ingekocht van de leverancier etc. Ter zake
wordt mede verwezen naar de wettelijke
bepalingen van overmacht.
Artikel 13: Andere beëindiging
13.1 Buiten de in de artikelen 11 en 12
aangegeven gevallen is Brand te allen tijde
bevoegd de overeenkomst tussentijds te
beëindigen, onder opgave van redenen en
tegen vergoeding van alle door de leverancier
reeds afgeleverde en door Brand aanvaarde
producten, vermeerderd met een redelijke
vergoeding voor de kosten die de leverancier
als gevolg van het niet (verder) uitvoeren van
de overeenkomst (heeft) moet(en) maken,
zulks echter te allen tijde beperkt tot de
kostprijs van de producten.
Artikel 14: Kwaliteitsgarantie
14.1 De leverancier garandeert dat de
bestelde goederen en/of diensten geschikt zijn

voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat
de goederen van goede kwaliteit, vrij van
constructie-,
materiaal-,
fabricageen
ontwerpfouten zijn en dat de goederen en/of
diensten voldoen aan de door Brand gestelde
eisen,
aan
de
ter
zake
geldende
overheidsnormen, aan de toepasselijk te
achten nationale en internationale normbladen
en aan de aan Brand gegeven specificaties,
alsmede de overige normen waarnaar door
Brand is verwezen zoals bestek, tekeningen,
maten en gewichten.
14.2 De leverancier garandeert jegens Brand
dat alle uit hoofde van de overeenkomst
geleverde goederen en/of diensten geschikt
zijn voor het door Brand beoogde gebruik;
hetgeen onder meer inhoudt dat de goederen
en/of diensten compleet en voor gebruik
gereed zijn en dat alle onderdelen,
hulpmaterialen,
hulpstukken,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die
noodzakelijk zijn voor het realiseren van het
door Brand aangegeven doel, worden
meegeleverd.
14.3 Indien de levering vergezeld gaat van
tekeningen, specificaties, instructies en
dergelijke, zullen deze documenten worden
geacht deel uit te maken van de overeenkomst
en dienen deze aan de door Brand gestelde
eisen te voldoen.
14.4 De in artikelen 14.1 - 14.3 genoemde
garanties worden door de leverancier gegeven
naast andere expliciet door de leverancier
gegeven garanties en naast de garanties die
eventueel uit de wet voortvloeien.
14.5 De garanties uit dit artikel worden
eveneens geacht te zijn gegeven ten behoeve
van klanten van Brand en overige gebruikers
van de goederen. Brand kan zich ook op de in
dit artikel genoemde garanties beroepen
indien inspectie en aanvaarding van de
goederen
door
Brand
reeds
heeft
plaatsgevonden.
14.6 Alle in de opdracht of anderszins kenbaar
gemaakte identificatievoorschriften dienen
strikt te worden aangehouden en duidelijk te
worden aangebracht.
14.7 Een door Brand aan te wijzen
kwaliteitsfunctionaris
is
gerechtigd
kwaliteitszorgaspecten bij de leverancier te
verifiëren voor zover dat door Brand gewenst
wordt. In verband hiermee zal de leverancier
op eerste verzoek van Brand toegang
verschaffen aan Brand of door haar
ingeschakelde derden tot de plaats van
productie, bewerking of opslag. De leverancier
zal deze medewerking kosteloos verlenen.
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Artikel 15: Afkeuring
15.1 In ontvangstname noch betaling van de
goederen en/of diensten houdt aanvaarding
door Brand in.
15.2 Afgeleverde goederen en/of diensten die
niet voldoen aan de eisen tussen partijen
overeengekomen, waaronder begrepen het in
artikel 14 bepaalde, kunnen door Brand
worden afgekeurd. In geval van afkeuring zal
Brand de leverancier hiervan in kennis stellen
en
heeft
Brand,
zonder
dat
enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
daartoe is vereist, het recht te hare keuze om:
- herstel van de betreffende afgeleverde
goederen te verlangen of;
- de betreffende afgeleverde goederen voor
rekening en risico van de leverancier te
retourneren en kosteloze vervanging te eisen
of;
- herstel voor rekening van de leverancier zelf
uit te voeren of door een derde te laten
uitvoeren of;
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
Een en ander laat het recht op volledige
schadevergoeding van Brand onverlet. Indien
Brand voor herstel of vervanging kiest dient de
leverancier
voor
onmiddellijk
herstel
respectievelijk onmiddellijke vervanging zorg
te dragen.
15.3 Alle bijkomende kosten om voor herstel of
vervanging
zorg
te
dragen,
zoals
vervoerskosten,
montageen
demontagekosten e.d. zijn voor rekening van
de leverancier.
15.4 Na onderling overleg bepaalt Brand in
redelijkheid op welke wijze en binnen welke
termijn het verhelpen en/of herstellen van de
gebreken en/of tekortkomingen dient te
geschieden. Naar redelijke keuze van Brand
zullen de herstelwerkzaamheden hetzij op de
plaats van aflevering hetzij elders worden
uitgevoerd.
15.5 Wanneer vervanging of verbetering van
goederen als bedoeld in artikel 15 naar het
redelijk oordeel van Brand niet mogelijk is of
de leverancier niet binnen de door Brand
gestelde termijn aan het in artikel 15 bedoelde
verzoek voldoet, is de leverancier gehouden
elk van de van Brand ontvangen bedragen aan
Brand terug te betalen, zonder dat de
leverancier het recht heeft deze bedragen te
verrekenen
met
aan
de
leverancier
toekomende
of
door
de
leverancier
gepretendeerde vorderingen jegens Brand.

Artikel 16: Eigendomsovergang
16.1 De overgang van de eigendom en het
risico vindt plaats zodra de goederen door
Brand in ontvangst zijn genomen en zijn
goedgekeurd. In geval van niet-acceptatie
en/of afkeuring door Brand blijft het risico van
de betreffende goederen bij de leverancier.
16.2 In afwijking van het in artikel 16.1
bepaalde verkrijgt Brand in het geval bedoeld
in artikel 4.4 de eigendom van de goederen op
het moment waarop deze ten behoeve van
Brand worden opgeslagen.
16.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen
op hetgeen Brand krachtens de overeenkomst
verschuldigd is, verkrijgt Brand krachtens de
door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat
daartoe een nadere leveringshandeling is
vereist, de eigendom van alle goederen,
materialen, grondstoffen, halffabrikaten en
gereedschappen die de leverancier gebruikt
voor de uitvoering van de order of daartoe
bestemt. De leverancier is gehouden de
bedoelde goederen, materialen, grondstoffen
of halflabrikaten geheel vrij van lasten en
rechten van derden te verwerven en ten
behoeve van Brand afgezonderd te houden.
16.4 Het bepaalde in de laatste volzin van
artikel 16.1 blijft na een eigendomsovergang
krachtens artikel 16.2 of 16.3 onverminderd
van kracht.
16.5 De leverancier heeft geen retentierecht,
opschortingsrecht of eigendom(svoorbehoud)
met betrekking tot bestelde goederen.
Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle
schade, zowel direct als indirect en inclusief
eventuele schade wegens gederfde winst, die
als gevolg van of in verband met de uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst zijn ontstaan, ongeacht of die
schade is veroorzaakt door de leverancier zelf,
diens personeel dan wel door andere
(rechts)personen die de leverancier bij de
uitvoering van de overeenkomst betrekt.
17.2 Het in artikel 17.1 bepaalde is mede aan
te merken als een derdenbeding als bedoeld in
artikel 6:253 BW. Het beding kan door de
leverancier niet worden herroepen en wordt
jegens iedere derde om niet gemaakt.
17.3 De leverancier vrijwaart Brand voor alle
aanspraken van derden, waaronder begrepen
het personeel van Brand, tot vergoeding van
alle schade in welke vorm dan ook door deze
derden geleden, welke schade direct of
indirect verband houdt met de door de
leverancier geleverde goederen of anderszins
met de uitvoering van de verplichtingen die

Page 6 of 8

BRAND ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES BV
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van Brand Energy & Infrastructure Services BV (KvK nr. 60703733) gevestigd te Vlaardingen, en tot
haar groep behorende maatschappijen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 17 juni 2014.
voortvloeiden uit de overeenkomst verband
houdt.
17.4 De leverancier vrijwaart Brand tegen
ketenaansprakelijkheid.
Artikel 18: (buiten)gerechtelijke kosten
18.1 Indien de leverancier tekortschiet is de
leverancier gehouden de daadwerkelijk door
Brand gemaakte kosten die verband houdend
met de niet nakoming van de leverancier te
voldoen. Onder de daadwerkelijke kosten
worden verstaan de kosten die Brand intern of
extern heeft moeten maken ter verkrijging van
voldoening buiten rechte en de vaststelling van
de aansprakelijkheid en/of schade. Indien de
leverancier in gebreke blijft met de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt de
leverancier een direct opeisbare boete van
vijftien procent (15%) over het nog
verschuldigde bedrag, vermeerderd met
Wettelijke Vertragingsrente, onverminderd het
recht van Brand om daarnaast ook nakoming
en de werkelijk geleden schade van de
leverancier te vorderen.
Artikel 19: Overdracht van rechten en
uitbesteding
19.1 De leverancier zal de order als
zelfstandig leverancier uitvoeren en zal
nimmer uit hoofde van enige met Brand
gesloten overeenkomst namens of voor Brand
optredend, Brand jegens derden kunnen
binden. De leverancier is zelf en voor eigen
rekening verantwoordelijk en aansprakelijk
voor alle kosten voortvloeiende uit of door haar
vertegenwoordigers of haar personeel of
andere hulppersonen verrichte of niet verrichte
handelingen.
19.2 Personeel dat door de leverancier wordt
ingezet op locatie van Brand of haar klanten
dient
een
rechtsgeldige
schriftelijke
arbeidsovereenkomst met de leverancier te
hebben.
19.3 Zonder schriftelijke toestemming van
Brand is het de leverancier niet toegestaan de
in de overeenkomst omschreven rechten en/of
daaruit voortvloeiende verplichtingen aan
derden over te dragen of te verpanden.
19.4 Zonder schriftelijke toestemming van
Brand zal de leverancier de uitvoering van
(enig deel van) de overeenkomst niet door een
derde laten uitvoeren dan wel van een derde
arbeidskrachten inlenen om de overeenkomst
te doen (laten) uitvoeren.
19.5 De toestemming als bedoeld in de
artikelen 19.3 en 19.4 bevrijdt de leverancier
niet
van
enige
verplichting
en/of
aansprakelijkheid
uit
hoofde
van
de
overeenkomst.

19.6 Brand is gerechtigd de overeenkomst aan
Groepsmaatschappijen vrijelijk over te dragen
en is niet gebonden de leverancier daarover te
informeren.
Artikel 20: Verzekering
20.1 De leverancier dient zich altijd adequaat
en minimaal voor € 2.250.000,-- te verzekeren
voor zijn aansprakelijkheidsrisico's jegens
zowel Brand als derden in de meest ruime zin,
en zich ook adequaat verzekerd te houden
voor wettelijke- en beroepsaansprakelijkheid
voor de schade die Brand lijdt als gevolg van
handelingen en nalatigheden van de
leverancier en/of ingeschakelde derde(n).
20.2 Op eerste verzoek zal Brand van de
leverancier inzage krijgen in de hiertoe
gesloten verzekeringspolissen (en het bewijs
dat de verzekeringspremies zijn voldaan) en
op verzoek van Brand zal de leverancier Brand
in de verzekeringspolis(sen) als begunstigde
doen (laten) vermelden.
Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op de met Brand afgesloten
overeenkomst en alle overeenkomsten die
daaruit voortvloeien is met inachtneming van
deze inkoopvoorwaarden uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (Convention on the International
Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten,
alsmede enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.
21.3 Alle geschillen die ontstaan naar
aanleiding van of verbandhoudende met de
overeenkomst, dan wel nader overeenkomsten
die daarvan het gevolg zijn, of deze
inkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden
berecht door de (voorzieningen) rechter te
Amsterdam, met dien verstande dat Brand het
recht heeft vorderingen tegen de leverancier
ook aanhangig te maken bij andere rechterlijke
colleges die bevoegd zijn van dergelijke
vorderingen kennis te nemen. Tevens heeft
Brand het recht geschillen voor te leggen aan
de Raad van Arbitrage voor de bouw. Deze
voorwaarden
constitueren
daartoe
de
overeenkomst tot arbitrage in de zijn van de
artikelen 1020 en 1021 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
Artikel 22: Orde, veiligheid en milieu
22.1 De leverancier garandeert dat zij, haar
werknemers en door haar ingeschakelde
derden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften, conform ISO 14001, in
acht nemen en toepassen en in het bijzonder
ook de op de locatie/bouwplaats geldende
voorschriften en regels in acht zullen worden
genomen.
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Artikel 23: Slotbepalingen
23.1 Het is de Leverancier (of zijn personeel)
niet toegestaan personeelsleden van Brand te
bewegen tot prestaties, toezeggingen en
dergelijke tegen enige vorm van beloning of
gift aan dat personeelslid, zonder welke
beloning of gift de prestatie of de toezegging
mogelijk niet c.q. onder andere voorwaarden
tot stand zou zijn gekomen. Indien (het
personeel van) de leverancier in strijd met het
hiervoor bepaalde handelt, zal de Leverancier
jegens Brand zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, per overtreding
aansprakelijk zijn voor een door de Brand
geleden en te lijden schade, welke schade
reeds nu voor alsdan forfaitair wordt
vastgesteld op een bedrag van vijfentwintig
duizend euro (€ 25.000) per overtreding,
onverminderd het recht van Brand om
daarnaast nakoming van de overeenkomst te
vorderen en/of schadevergoeding.
23.2 Een beloning of gift aan een
personeelslid danwel afdeling dient te allen
tijde te worden gemeld aan de afdeling inkoop
van Brand.
23.3 Onder personeelsleden worden in dit
artikel mede verstaan personen die al dan niet
in dienstverband op enigerlei wijze verbonden
zijn aan één van de partijen.
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