ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN ATTEMA B.V.
GEVESTIGD TE GORINCHEM

1. PARTIJEN
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan Attema B.V. te Gorinchem en
onder opdrachtnemer degene bij wie Attema B.V. een offerte heeft aangevraagd of een opdracht heeft
geplaatst.
2. TOEPASSELIJKHEID
Op iedere aanvraag van de opdrachtgever tot het indienen van een offerte alsmede op iedere opdracht die
door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer wordt geplaatst zijn deze algemene inkoopvoorwaarden van
toepassing.
De opdracht kan betrekking hebben op de levering van goederen of diensten, het uitvoeren van werken of
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, of op andere werkzaamheden waarop deze algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.
De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtnemer worden door de
opdrachtgever door deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de opdrachtgever derhalve slechts,
indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.
3. WETTEN EN VOORSCHRIFTEN
De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, op het gebied
van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu die bij de uitvoering van de opdracht dienen te worden
nageleefd, en is verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die op deze gebieden in verband
met de uitvoering van de opdracht worden voorgeschreven of uit andere hoofde nodig mochten zijn.
Voor alle schade en kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die voor de opdrachtgever
mochten ontstaan doordat de opdrachtnemer voorschriften op het gebied van veiligheid,
arbeidsomstandigheden of milieu niet naleeft, zal de opdrachtgever worden gevrijwaard door de
opdrachtnemer die gehouden zal zijn de opdrachtgever te dezer zake voor zoveel mogelijk schadeloos te
stellen.
De opdrachtnemer is gehouden zelf zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,
ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die hij voor het uitvoeren van de hem verstrekte opdracht nodig
heeft.
4. OFFERTE EN OPDRACHT
Een aanbieding is bindend voor de termijn die in de offerte van de opdrachtnemer is vermeld. Indien geen
termijn is vermeld, dan wordt de opdrachtnemer geacht zijn aanbieding gestand te doen gedurende een
termijn van dertien (13) weken.
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De overeenkomst komt tot stand door het verlenen van een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever,
tenzij de opdrachtnemer binnen zeven (7) dagen na opdracht schriftelijk zijn bezwaren aan de
opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt.
Iedere opdracht wordt verstrekt onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever niet
de opdracht ontvangt voor het werk waarvan de werkzaamheden waarop de offerte van de opdrachtnemer
betrekking heeft deel uitmaken.
5. PRIJS
De in een opdracht of overeenkomst vermelde prijzen zijn vast. Wijzigingen in kosten van materialen, lonen,
rechten, belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. LEVERING EN TRANSPORT
Tenzij een andere plaats van levering is overeengekomen of door de opdrachtgever is aangewezen,
geschieden alle leveringen franco in het magazijn van de opdrachtgever. De opdrachtnemer draagt de
kosten van belading, emballage, transport, verzekering en lossing, met inbegrip van douanekosten.
Elke zending dient te zijn voorzien van een paklijst en een vrachtbrief, waarop het nummer van de opdracht
is vermeld alsmede, voor zover van belang, verwerkings-, onderhouds- en bedieningsvoorschriften in de
Nederlandse taal.
Buiten de normale werktijden van de opdrachtgever is levering niet mogelijk dan na diens voorafgaande
toestemming.
Levering van een gegeven opdracht in gedeelten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.
Beschadiging of verlies bij het laden, tijdens transport of bij het lossen, van welke aard of door welke
oorzaak ook, is voor rekening en risico van de opdrachtnemer, die goederen welke beschadigd zijn of
verloren zijn gegaan, voor zijn rekening zal vervangen of, mits met toestemming van de opdrachtgever, voor
zijn rekening zal herstellen, tenzij de schade of het verlies is veroorzaakt door de grove schuld van de
opdrachtgever of van diens werknemers.
Indien de opdrachtgever om enigerlei reden niet in staat is goederen in ontvangst te nemen, zal de
opdrachtnemer de goederen voor zijn rekening (doen) bewaren en beveiligen, totdat de aflevering van de
goederen kan plaatsvinden.
7. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
De eigendom en het risico van goederen gaan bij aflevering over op de opdrachtgever, met dien verstande
dat voor wat betreft goederen die worden afgekeurd eigendom en risico worden geacht nimmer op de
opdrachtgever te zijn overgegaan. In geval van vooruitbetaling gaat de eigendom over, zodra de
opdrachtgever de eerste betaling heeft gedaan.
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8. KEURING EN BEPROEVING
De opdrachtgever heeft het recht, doch is niet verplicht, door de opdrachtnemer geleverde goederen of door
hem verrichte werkzaamheden te keuren of te doen keuren. De opdrachtnemer is gehouden voor zijn
rekening alle voor de keuring of beproeving nodige informatie en faciliteiten kosteloos ter beschikking van de
opdrachtgever te stellen.
De opdrachtgever heeft het recht overlegging van een certificaat van goedkeuring te verlangen of een
andere soortgelijke verklaring dat de inspectie en beproeving van de goederen zijn uitgevoerd.
De opdrachtnemer zal gebreken die tot afkeuring hebben geleid onverwijld na ontvangst van het bericht van
afkeuring voor zijn rekening herstellen of, indien naar het oordeel van de opdrachtgever herstel niet mogelijk
of verantwoord is, zorgdragen voor vervanging, een en ander onverminderd de rechten van de
opdrachtgever de opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte overeenkomstig artikel 17 te annuleren.
Voorts dienen goederen die zijn afgekeurd op eerste aanzegging van de opdrachtgever door de
opdrachtnemer op eigen kosten te worden afgevoerd, en zolang dit niet is geschied, worden zij voor zijn
rekening en risico opgeslagen. De opdrachtgever heeft voorts het recht afgekeurde goederen op kosten van
de opdrachtnemer te (laten) verwijderen.
In geval van goedkeuring zal de opdrachtnemer niet zijn ontslagen van enige garantie of aansprakelijkheid
uit hoofde van deze algemene inkoopvoorwaarden of uit hoofde van zijn overeenkomst met de
opdrachtgever.
Bij af- c.q. oplevering zal de opdrachtnemer alle nodige instructies en schema's voor verwerking en
aansluiting en bedienings- en onderhoudsinstructies aan de opdrachtgever ter beschikking stellen alsmede
alle voorgeschreven garantiebewijzen en certificaten. De opdrachtgever kan zijn betalingen aan de
opdrachtnemer opschorten, totdat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen te dezer zake heeft voldaan.
9. HULPMIDDELEN
Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties, instructies, gereedschappen en andere hulpmiddelen
die door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van diens opdracht aan de opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld, blijven te allen tijde het uitsluitend eigendom van de opdrachtgever, terwijl
hulpmiddelen die door de opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever worden aangeschaft of
vervaardigd, onmiddellijk nadat zij zijn gereedgekomen of door de opdrachtnemer in ontvangst zijn
genomen, zullen worden geacht aan de opdrachtgever in eigendom te zijn overgedragen. Zolang dergelijke
hulpmiddelen voor de uitvoering van de opdracht onder de berusting van de opdrachtnemer blijven, zullen
zij worden voorzien van een kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van de opdrachtgever. Zij mogen
niet ter beschikking worden gesteld aan een derde.
De opdrachtgever zal niet gehouden zijn enige betaling te doen ter zake van hulpmiddelen die de
opdrachtnemer heeft betrokken van een derde, tenzij de opdrachtnemer naar genoegen van de
opdrachtgever heeft aangetoond dat hij de koopprijs of de aanneemsom aan de derde heeft betaald.
De opdrachtnemer zal derden die zich willen verhalen op hulpmiddelen welke eigendom van de
opdrachtgever zijn op diens rechten wijzen. Van aanspraken van derden zal de opdrachtgever onverwijld in
kennis worden gesteld.
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Zolang hij gegevens of hulpmiddelen onder zich heeft die eigendom zijn van de opdrachtgever, draagt de
opdrachtnemer het risico van beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook. Hij is gehouden dit risico
naar genoegen van de opdrachtgever doch voor eigen rekening te verzekeren.
Tenzij anders mocht worden overeengekomen, is het de opdrachtnemer niet toegestaan om hulpmiddelen
die hem door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die ten behoeve van de uitvoering van diens
opdracht door de opdrachtnemer zijn aangeschaft of vervaardigd, voor andere doeleinden te gebruiken noch
zal hij toestaan dat zij door of ten behoeve van derden worden gebruikt. Na uitvoering van de opdracht
dienen de hulpmiddelen onverwijld in goede staat ter beschikking van de opdrachtgever te worden gesteld.
De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van onduidelijkheden,
onjuistheden of andere gebreken in gegevens of hulpmiddelen die hem door of vanwege de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld.
10. LEVERTIJD
De opdrachtnemer is verplicht de hem verstrekte opdracht binnen de overeengekomen levertijd uit te
voeren. Van iedere overschrijding of dreigende overschrijding dient de opdrachtgever onverwijld in kennis te
worden gesteld.
Indien de opdrachtnemer de opdracht niet of niet op tijd uitvoert, zal hij in gebreke zijn door de enkele
overschrijding van de overeengekomen termijn, en zal de opdrachtgever het recht hebben hetzij ten
behoeve van de opdrachtnemer een nadere termijn vast te stellen waarin hij aan zijn verplichtingen dient te
voldoen hetzij de opdracht overeenkomstig artikel 17 te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of
andere vorm van compensatie te zijn gehouden.
De opdrachtnemer zal met inachtneming van een redelijke termijn worden gewaarschuwd, wanneer het niet
mogelijk is de opdrachtnemer op het overeengekomen tijdstip met zijn werkzaamheden te laten beginnen.
Voor de gevolgen van een dergelijk uitstel of voor tussentijdse wijzigingen in het tijdwerk- of bouwschema is
de opdrachtgever niet aansprakelijk, ongeacht of de wijziging c.q. de vertraging door of buiten toedoen van
de opdrachtgever is ontstaan.
11. BETALING
Indien met de opdrachtnemer niet anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 60 dagen na
ontvangst van zijn factuur, mits de door de opdrachtnemer geleverde goederen c.q. de door hem verrichte
werkzaamheden door de opdrachtgever zijn goedgekeurd en de opdrachtnemer ook voor het overige aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. Vooruitbetalingen worden slechts gedaan nadat de opdrachtnemer naar
genoegen van de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld.
De opdrachtgever zal het recht hebben bedragen die hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is te
verrekenen met bedragen die hij van de opdrachtnemer te vorderen heeft.
Termijnbetalingen worden als voorschotten op de eindafrekening beschouwd. De opdrachtnemer zal niet het
recht hebben kredietbeperkingstoeslagen in rekening te brengen.
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12. GARANTIE
De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem te leveren goederen of uit te voeren werkzaamheden
voldoen aan de door de opdrachtgever verstrekte specificaties, en vrij zijn van ontwerp- montage-,
fabricage- of materiaalfouten. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de goederen of
werkzaamheden te stellen eisen is gegeven, dienen zij van goede kwaliteit te zijn en te beantwoorden aan
normale eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking.
Alle door de opdrachtgever geconstateerde gebreken binnen de in de overeenkomst met de opdrachtnemer
overeengekomen termijn dienen door de opdrachtnemer voor diens rekening op eerste aanzegging van de
opdrachtgever te worden hersteld. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van
twaalf (12) maanden na aflevering van de goederen resp. na oplevering van het werk waarvan de aan de
opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden een onderdeel zijn. Indien gebreken van een dusdanig
ernstige aard zijn dat herstel naar het oordeel van de opdrachtgever in redelijkheid niet mogelijk is, zal de
opdrachtgever het recht hebben in plaats van herstel vervanging te eisen. In geval van herstel of vervanging
gaat de garantietermijn niet eerder in dan nadat het herstel of de vervanging heeft plaatsgehad.
Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn herstelplicht te voldoen, is de opdrachtgever zonder
verdere aanmaning gerechtigd het herstel op kosten van de opdrachtnemer zelf uit te voeren of door een
derde te laten uitvoeren, doch ook is hij bevoegd restitutie van de koop- en aanneemsom en vergoeding van
schade en kosten te vorderen.
13. AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd de andere rechten die de opdrachtgever in geval van wanprestatie van de opdrachtnemer
toekomen, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die het gevolg is van
gebreken in de door hem geleverde goederen of uitgevoerde werkzaamheden, of ontstaat doordat de
opdrachtnemer niet of niet op tijd uitvoert, of is veroorzaakt door fouten, nalatigheid of onvoorzichtigheid van
de opdrachtnemer of van diens personeel of van degenen van wie hij bij de uitvoering van de opdracht
gebruik maakt. Onder schade wordt ook gevolgschade en persoonsschade verstaan. Voor alle vorderingen
van derden te dezer zake zal de opdrachtgever door de opdrachtnemer worden gevrijwaard.
De opdrachtnemer is gehouden zijn aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel voor eigen rekening te
verzekeren.
14. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
De opdrachtnemer garandeert dat door het gebruik van de door hem geleverde goederen geen inbreuk
wordt gemaakt op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde. Hij vrijwaart de
opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die uit een dergelijke inbreuk mochten ontstaan.
De bescheiden, tekeningen en overige informatiedragers die de opdrachtgever de opdrachtnemer voor de
uitvoering van een overeenkomst ter beschikking stelt, blijven eigendom van de opdrachtgever en zullen op
eerste verzoek door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden geretourneerd zonder dat
opdrachtnemer enig afschrift en/of enige elektronische/digitale kopie zal behouden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Pagina 5 van 7

15. GEHEIMHOUDING
Ten aanzien van alle informatie en know-how de opdracht of het bedrijf van de opdrachtgever betreffende,
waarvan de opdrachtnemer ten behoeve van de hem verstrekte opdracht kennis neemt, zal hij volstrekte
geheimhouding in acht nemen.
16. VERBOD VAN CESSIE
Het is de opdrachtnemer verboden om vorderingen op de opdrachtgever zonder diens voorafgaande
schriftelijke toestemming te verpanden of, onder welke titel ook, te vervreemden.
17. ONTBINDING
Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft op tijd en naar behoren aan zijn verplichtingen te voldoen, is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te
ontbinden door enkele, tot de opdrachtnemer gerichte schriftelijke verklaring.
In geval van ontbinding is de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade of winstderving
van de opdrachtnemer, anderzijds is de opdrachtnemer wel aansprakelijk voor alle schade, van welke aard
ook, die de opdrachtgever als gevolg van de ontbinding mocht lijden.
In deze schade is mede begrepen de meerprijs die de opdrachtgever moet betalen om de leveranties c.q.
werkzaamheden van de opdrachtnemer te laten uitvoeren c.q. te laten voltooien door een derde. Alle
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever zullen zijn opgeschort, totdat is vastgesteld welk bedrag hij te
dezer zake van de opdrachtnemer te vorderen heeft.
In geval van annulering wordt de overeenkomst met de opdrachtnemer ook ontbonden ten aanzien van
reeds geleverde goederen, die de opdrachtgever niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij waren
bestemd. De reeds geleverde goederen zullen voor rekening en risico van de opdrachtnemer worden
geretourneerd na restitutie van de betalingen die hij van de opdrachtgever voor deze goederen heeft
ontvangen.
Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien de opdrachtnemer in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf stillegt, liquideert of overdraagt
aan een derde.
18. MATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN
Tenzij in de overeenkomst met de opdrachtnemer anders is bepaald draagt de opdrachtnemer zorg voor al
het voor de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk materieel en gereedschap. Horizontaal en
verticaal transport wordt door de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico verricht. Het materieel en
gereedschap van de opdrachtnemer dient te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidseisen. Van materieel
of gereedschap dat niet aan de eisen voldoet, kan de opdrachtgever het gebruik verbieden. In een dergelijk
geval is de opdrachtnemer gehouden voor vervanging zorg te dragen, en draagt hij de schade en kosten
van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is niet gehouden materieel, gereedschap of andere eigendommen van de opdrachtnemer
te bewaken. De opdrachtnemer draagt risico van beschadiging of verlies. De opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van storingen in de toevoer van gas, water of elektriciteit.
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19. GEVAARLIJKE STOFFEN
Bij het werken met chemische of andere gevaarlijke stoffen dient de opdrachtnemer de opdrachtgever in
kennis te stellen van alle instructies omtrent de wijze van behandeling en verwerking, met inbegrip van
voorschriften met betrekking tot de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen en andere
voorzieningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne en voorts van de bij ongelukken, brand
of andere calamiteiten te treffen maatregelen. De opdrachtnemer staat ten behoeve van de opdrachtgever
ervoor in dat dit soort stoffen, met inbegrip van de wijze van verpakking, voldoet aan alle te dezer zaken
geldende wettelijke eisen. Hij is gehouden zijn personeel de voorgeschreven beschermingsmiddelen op zijn
kosten ter beschikking te stellen.
20. MEERWERK
De opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd aan de opdrachtgever wegens wijziging van aard of omvang van
de hem verstrekte opdracht of van de uitvoeringsomstandigheden meerwerk in rekening brengen, indien en
voor zover hem door de opdrachtgever voor de uitvoering van het meerwerk vooraf een uitdrukkelijke
schriftelijke opdracht is verstrekt. De enkele wijziging van het tijd-, werk- of bouwschema geeft als zodanig
geen recht op verrekening van meerwerk.
21. OVERDRAGEN OF UITBESTEDEN VAN WERK
De opdrachtnemer is niet bevoegd de hem verstrekte opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte te laten
uitvoeren door een derde, en evenmin om bij de uitvoering van de hem verstrekte opdracht gebruik te
maken van arbeidskrachten die hem door een derde ter beschikking zijn gesteld, tenzij met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten is de opdrachtnemer verplicht de administratieve
voorschriften ex artikel 16b, achtste lid resp. artikel 16a, eerste lid van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering na te leven.
Iedere overdracht of uitbesteding van werk doet geen afbreuk aan de eigen verplichtingen die de
opdrachtnemer uit hoofde van zijn overeenkomst met de opdrachtgever heeft. Voor nakoming blijft de
opdrachtnemer ten volle verantwoordelijk.
22. TOEPASSELIJK RECHT
Op iedere aanvraag om offerte en op iedere opdracht is Nederlands recht van toepassing. Indien enige
bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingend recht, is die bepaling
onverbindend, maar blijven deze algemene voorwaarden voor de overige onverkort van kracht.
23. GESCHILLEN
Tenzij het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te Dordrecht. De opdrachtgever zal evenwel het recht hebben om geschillen met
een buiten Nederland gevestigde opdrachtnemer te doen beslechten door de bevoegde buitenlandse
rechter.
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