Algemene inkoopvoorwaarden Van Berkel Groep
Algemeen
2.3.
De algemene inkoopvoorwaarden van Van Berkel Bedrijven B.V.,
gevestigd te Schijndel, hierna te noemen Van Berkel. Deze
voorwaarden zijn per 25-08-2020 gedeponeerd bij de Kamer van 2.4.
Koophandel onder nummer 17178013.
Deze algemene inkoopvoorwaarden bevatten algemene bepalingen
die gelden voor alle overeenkomsten ongeacht de aard en bijzondere
bepalingen met betrekking tot aanneming van werk, verhuur,
transport. Voor afvalverwerking en recycling werkt Van Berkel met 2.5.
een apart acceptatiereglement.
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen
een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen en offertes
die Van Berkel opvraagt alsmede alle aanvaardingen door Van
Berkel, alle overeenkomsten die gesloten worden met Van
Berkel alsmede alle rechtshandelingen (al dan niet in
elektronische vorm) die betrekking hebben op de activiteiten
die Van Berkel ontplooit en waarvoor zij derden inschakelt.
Onder Van Berkel vallen mede Van Berkel Investments B.V.,
Van Berkel Logistic Investments B.V., Van Berkel Landschap en
Infra B.V., Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V. en
Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V. Gezamenlijk dan wel
afzonderlijk zullen zij in deze algemene voorwaarden worden
aangeduid als “Van Berkel”.
Afwijkende afspraken van deze voorwaarden of afwijkende
bedingen gelden slechts indien Van Berkel die schriftelijk
uitdrukkelijk heeft bevestigd en aanvaard en dan ook nog
alleen voor die overeenkomst waar de betreffende afwijking
voor is gemaakt en bedoeld. Voor het overige blijven de
onderhavige voorwaarden van kracht.
Indien een leverancier van Van Berkel eenmaal een
overeenkomst met Van Berkel heeft gesloten op basis van de
onderhavige voorwaarden of indien de leverancier op een
andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan
worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit
toepasselijk op iedere volgende met Van Berkel te sluiten
overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende
overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of
toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft
plaatsgevonden.
Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in
een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse
tekst bij verschillen en interpretatie steeds beslissend.
Van Berkel wijst de toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden of bedingen van haar leverancier uitdrukkelijk
van de hand.
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Totstandkoming overeenkomsten en offertes
Op alle inkoopopdrachten van Van Berkel, voor zover niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt 3.3.
de navolgende rangregeling in geval van tegenstrijdigheid:
- Primair geldt hetgeen in de overeenkomst tussen partijen is
afgesproken;
Vervolgens
de
bepalingen
van
de
hoofdaannemingsovereenkomst en/of het bestek die verband
houden met de overeenkomst tussen partijen, met inbegrip
van nota’s van inlichtingen en aanwijzingen, processenverbaal daaromtrent en verder de bij de overeenkomst
horende tekeningen en detailtekeningen.
- Tot slot deze algemene inkoopvoorwaarden.
De overeenkomst tussen Van Berkel en haar leverancier wordt
te allen tijde gesloten onder de opschortende voorwaarden,
dat er een onvoorwaardelijke hoofdaannemingsovereenkomst 3.4.
tot stand is gekomen en geldt tussen Van Berkel en haar
principaal (= eindklant/eindopdrachtgever) alsmede dat de
principaal aan Van Berkel schriftelijke goedkeuring heeft
verleend voor de inschakeling van de leverancier door Van
Berkel.
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Indien Van Berkel een uitnodiging doet tot het uitbrengen van
een offerte aan haar leverancier zal de leverancier een offerte
uitbrengen met een geldigheidsduur van tenminste 30 dagen.
In het geval de leverancier aan Van Berkel zijn offerte
uitbrengt in het kader van een deelname in een
aanbestedingsprocedure door Van Berkel, dan doet de
leverancier zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning
van het project door de principaal aan Van Berkel.
Een overeenkomst met een leverancier komt eerst tot stand
nadat Van Berkel de offerte van de leverancier schriftelijk
heeft aanvaard, bijvoorbeeld door middel van een
orderbevestiging of een bevestiging per mail dan wel doordat
door Van Berkel uitvoering wordt gegeven aan de uitgebrachte
offerte. Indien een overeenkomst is gesloten tussen Van Berkel
en twee of meer leveranciers gezamenlijk dan wel enige
verplichting uit de overeenkomst op twee of meer
(rechts)personen rust, zijn deze leveranciers en/of
(rechts)personen steeds voor het geheel en hoofdelijk
aansprakelijk jegens Van Berkel.
Een door de leverancier uitgebrachte offerte vermeldt in ieder
geval de prijs, levertijd en garantietermijnen van de aan Van
Berkel aangeboden diensten en/of te leveren zaken en dient
zo gespecificeerd mogelijk te zijn en alle gegevens te bevatten
welke noodzakelijk zijn voor Van Berkel om een goed
geïnformeerde beslissing te kunnen nemen tot het verstrekken
van de opdracht aan de leverancier.
Indien Van Berkel een uitgebrachte offerte niet binnen de
geldigheidstermijn heeft aanvaard of indien aanvaarding van
de offerte door Van Berkel wezenlijk afwijkt van de offerte,
dan komt pas een overeenkomst tot stand op het moment dat
de leverancier deze afwijking(en) schriftelijk heeft aanvaard
of de leverancier de gewijzigde aanvaarding stilzwijgend heeft
aanvaard en een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van
de werkzaamheden.
Het is zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van Van Berkel een leverancier niet toegestaan tot
uitbesteding,
onderaanbesteding
en/of
inleen
van
arbeidskrachten over te gaan in het kader van de met Van
Berkel gesloten overeenkomst.
Levering, risico en eigendom
Tenzij uit de overeenkomst anders blijkt, zijn de door de
leverancier afgegeven leveringstermijnen vast en fataal.
Indien de leverancier een door haar aangegeven termijn niet
haalt, treedt verzuim onmiddellijk in zonder nadere
ingebrekestelling.
Een leverancier zal door Van Berkel gegeven orders en
aanwijzingen ter zake van leveranties opvolgen. Dit geldt
zowel voor het tijdstip of tijdvak, de plaats en de wijze van
aflevering.
Zodra een leverancier vermoedt of weet dat zij de
overeengekomen levering niet op het overeengekomen tijdstip
of op de overeengekomen plek kan uitvoeren, licht de
leverancier Van Berkel hierover onmiddellijk schriftelijk in
onder opgaaf van redenen. Partijen bepalen op voorhand, dat
de aansprakelijkheid van een ondeugdelijke levering (niet
tijdig, niet juist, niet volledig) in de ruimste zin van het woord
tot aansprakelijkheid voor de leverancier leidt. Partijen
bepalen op voorhand ook, dat de leverancier van Van Berkel
voor de gevolgen instaat van die ondeugdelijke levering,
hoegenaamd ook en om welke reden dan ook, en Van Berkel
vrijwaart in ieder geval voor boetes, vertragingsschade en
gederfde winst.
Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen gebaseerd op
delivery duty paid (DDP) volgens de meest actuele Incoterms
(inclusief alle kosten van verpakking, transport, verzekering,
belasting etc.) inclusief lossen op de instructie van Van Berkel
genoemde werklocatie en exclusief btw.
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Tenzij anders is overeengekomen en waar dit wettelijk gezien
van toepassing is, dient het geleverde bij (af)levering te
voldoen aan de eisen van de in de overeenkomst
overeengekomen kwaliteit alsmede te voldoen aan de volgens
de wet voorgeschreven conformiteit- en kwaliteitseisen (CEkeur, KOMO-keur etc.).
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het laden,
transporteren en lossen van zaken voor rekening en risico van
de leverancier. Breuken en beschadigingen die hierbij ontstaan
zijn voor rekening van de leverancier, tenzij de leverancier
aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van of voor
rekening en risico komt van Van Berkel. Breuken en
beschadigingen die veroorzaakt worden door de transporteur
komen voor rekening en risico van de leverancier.
Tenzij anders is overeengekomen, is de leverancier
verantwoordelijk voor het transport conform de wettelijke
verplichtingen
en
de
daaruit
voortvloeiende
aansprakelijkheden. Bovendien dient de leverancier zorg te
dragen voor alle schriftelijke en wettelijke vereisten en
noodzakelijke transportdocumenten. Indien Van Berkel om
welke reden dan ook niet in staat is om te leveren diensten of
zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen,
heeft de leverancier niet het recht om de overeenkomst
(partieel) te ontbinden of aanspraak te maken op
schadevergoeding of een prijswijziging. Wel zal Van Berkel in
overleg met de leverancier een nieuw moment van levering
nader vaststellen en de extra kosten voor transport aan de
leverancier vergoeden. De leverancier zal ter zake de
uitgestelde levering de te leveren zaken bewaren, beveiligen
en alle redelijke maatregelen treffen om beschadiging en
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen tot aan het moment
waarop levering alsnog kan plaatsvinden. De in redelijkheid
gemaakte extra kosten voor opslag en verzekering die de
leverancier als gevolg daarvan moet maken, komen voor
rekening van Van Berkel.
De eigendom van zaken gaat bij feitelijke aflevering direct
over op Van Berkel. Een eigendomsvoorbehoud gevestigd ten
gunste van de leverancier wordt door Van Berkel niet
aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De
eigendom van nog te leveren zaken die wel reeds zijn betaald
door Van Berkel gaan op het moment van betaling over
ondanks dat deze nog bij de leverancier staan opgeslagen.
Gedeeltelijke levering en/of uitvoering van meer- of
minderwerk wordt slechts geaccepteerd indien uitdrukkelijk
vooraf zulks met Van Berkel schriftelijk is overeengekomen. In
het geval van minderwerk komt uitsluitend het geleverde
en/of het uitgevoerde voor vergoeding in aanmerking, een en
ander tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijzen. In het
geval van deelleveringen zijn de kosten voor nalevering, zoals
bijvoorbeeld transport, opslag en verzekering in dat geval voor
rekening van de leverancier.
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Meer- of minderwerk waarvoor Van Berkel schriftelijk opdracht
of goedkeuring heeft gegeven, komt voor verrekening in
aanmerking ofwel op de in overeenkomst overeengekomen
wijze dan wel op grond van de wet.
Indien Van Berkel zelf jegens de principaal een beroep kan
doen op het in rekening brengen van na de overeenkomst
gesloten kostenverhogende omstandigheden, terwijl Van
Berkel dat jegens de leverancier heeft uitgesloten, zal Van
Berkel zich wel op redelijke wijze inspannen om de
kostenverhogende omstandigheden die zich in het individuele
geval voordoen desondanks bij de principaal in rekening te
brengen. Lukt dat evenwel niet, dan kan de leverancier daar
geen rechten aan ontlenen.
Zekerheidstelling
Indien er gerede twijfel bij Van Berkel bestaat omtrent de
financiële gegoedheid (bijvoorbeeld de WKA) of wanneer de
leverancier na deugdelijke ingebrekestelling door Van Berkel
ook binnen een redelijke termijn niet of niet geheel zijn
verplichtingen nakomt, is Van Berkel gerechtigd om haar
verplichtingen op te schorten en te verlangen dat op eerste
verzoek een deugdelijke zekerheid wordt gesteld voor de
nakoming van de verplichtingen ter waarde van de
achterstallige prestatie en/of het door Van Berkel te lopen
risico, dit vermeerderd met de hieraan eventueel voor Van
Berkel verbonden kosten, hoe genaamd ook, in de vorm van
een onherroepelijke en onmiddellijk opeisbare bankgarantie
bij een voor Van Berkel aanvaardbare bank.
Voldoet de leverancier niet aan de voorgaande primaire
zekerheidsstelling, dan heeft Van Berkel het recht om de
overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke
tussenkomst (partieel) te ontbinden onverminderd het recht
van Van Berkel op schadevergoeding met inbegrip van
eventuele winstderving, nodeloos gemaakte kosten en de
vergoeding van rente en buitengerechtelijke incassokosten.
De leverancier draagt het risico van kosten en het risico van
schade, ook van derden, gedurende de periode waarin Van
Berkel haar verplichtingen heeft opgeschort. De leverancier
vrijwaart Van Berkel ook volledig voor alle risico’s,
hoegenaamd ook, die derden claimen. De leverancier
vrijwaart Van Berkel dus voor alle kosten en schades die
mogelijkerwijs ontstaan gedurende de periode dat Van Berkel
haar verplichtingen opschort zolang als dat geen aanvullende
zekerheid is gesteld.

Prijzen
De prijzen die de leverancier aan Van Berkel aanbiedt zijn vast
en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Wijzigingen in de door de leverancier afgegeven prijzen
tijdens de geldigheidsduur van de offerte of in de tussen
partijen
overeengekomen
overeenkomst
zijn
niet
verrekenbaar. Van Berkel accepteert derhalve geen
wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten,
belastingen
en
andere
voorziene
en
onvoorziene
kostenverhogende factoren van de leverancier, tenzij anders
is overeengekomen.
Het recht om op te schorten en te verrekenen voor de
leverancier is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
Verrekening geschiedt alleen met expliciete instemming van
Van Berkel op de wijze zoals in de overeenkomst dan is
bepaald.
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Betalingsvoorwaarden
De leverancier is niet gerechtigd een factuur aan Van Berkel
te zenden voordat de zaken zijn geleverd aan Van Berkel of de
te leveren dienst conform afspraak is voltooid, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen
De betalingsverplichting voor Van Berkel jegens de leverancier
ontstaat pas op het moment dat er een correcte factuur is
ontvangen en de leverancier aan al zijn (deel)verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Wanneer
daarvan sprake is, zal Van Berkel zorgdragen voor betaling
binnen 45 dagen na ontvangst van de correcte factuur of zoals
anders is overeengekomen.
Een correcte factuur van de leverancier moet voldoen aan de
wettelijke vereisten en is in ieder geval voorzien van de
projectnaam, het projectnummer, kenmerk van de
overeenkomst, de omschrijving en datum van de prestatie, het
btw-nummer van de leverancier en van Van Berkel alsmede
(indien van toepassing) het g-rekeningnummer van de
leverancier en een volledig ingevuld en ondertekend
mandagenregister. Voldoet een ingediende factuur niet aan
het voorgaande, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
Van Berkel verplicht zich om, indien geen correcte factuur
wordt ontvangen, daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk)
melding te maken aan de leverancier.
Een factuur van de leverancier kan tevens pas worden voldaan
na ontvangst en goedkeuring van de geleverde en
overeengekomen zaken en diensten en niet eerder dan na
ontvangst van alle bijbehorende documentatie waaronder
doch
niet
uitsluitend
tekeningen,
handleidingen,
veiligheidsinformatiebladen (VIB), CE-verklaringen en tevens
wanneer alle kwaliteits- en garantiecertificaten zijn opgesteld
en zijn verstrekt aan Van Berkel. Tot die tijd is Van Berkel niet
gehouden de factuur in behandeling te nemen dan wel
gerechtigd om betaling van de betreffende factuur op te
schorten.
Op het moment dat Van Berkel niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn tot betaling overgaat van
de ontvangen factuur van de leverancier, is de leverancier
maximaal gerechtigd tot het vorderen van de wettelijke rente
ex artikel 6:119 BW en de incassokosten conform artikel 6:96
BW.6.6 Indien betalingen zijn overeengekomen op basis van
een uitdrukkelijk overeengekomen termijnschema, geldt de
voorgaande betalingstermijn niet.
De leverancier is gehouden de eindafrekening binnen 4 weken
na oplevering van het werk of afronden van de opdracht bij
Van Berkel in te dienen. Indien de principaal en Van Berkel een
onderhoudstermijn
zijn
overeengekomen,
dient
de
eindafrekening binnen 4 weken na afloop van die
onderhoudstermijn te zijn ingediend.
Van Berkel en de tot haar behorende groep vennootschappen
of gelieerde vennootschappen hebben het recht om bedragen
die zij uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn aan
leverancier of de aan leverancier verbonden vennootschappen
in mindering te brengen of te verrekenen met datgene dat Van
Berkel en de tot haar groep deel uitmakende vennootschappen
of gelieerde vennootschappen uit welke hoofde dan ook te
vorderen hebben.
Het bepaalde in artikel 6.8 geldt niet voor de leverancier. Het
is de leverancier niet toegestaan om op te schorten en/of te
verrekenen zonder uitdrukkelijke toestemming van Van
Berkel. Meer in het bijzonder indien de leverancier niet
voldoet aan het bepaalde in artikel 10.
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Zekerheidsrechten
8.5.
Met in achtneming van artikel 3.8 sluit Van Berkel een door of
namens de leverancier gevestigd eigendomsvoorbehoud
uitdrukkelijk uit. De eigendommen van de door de leverancier
verkochte en geleverde zaken gaat op het moment van
feitelijke overhandiging aan Van Berkel of aflevering op de
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locatie van de principaal of het project direct in eigendom
over op Van Berkel. De werkbaarheid en continuïteit van een
project mag niet in gevaar komen en is een wezenlijk
onderdeel van de werkwijze van Van Berkel.
Het is de leverancier daarnaast verboden om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Berkel en
zonder schriftelijke akkoordverklaring van een derde partij,
zoals bijvoorbeeld de bank, de uit de overeenkomst jegens Van
Berkel voortvloeiende rechten te cederen, te verpanden of op
welke grondslag dan ook in eigendom (goederenrechtelijk)
over te dragen.
Aan de toestemming tot ontheffing van dit overdrachtsverbod
kunnen voorwaarden door Van Berkel worden verbonden, zoals 8.6.
het handhaven van het verbod ten aanzien van het factuurdeel
dat op de g-rekening gestort dient te worden.
De vorderingen van de leverancier op Van Berkel zijn zodoende
goederenrechtelijk niet overdraagbaar en daardoor tevens
niet verpandbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW
respectievelijk artikel 3:98 alsmede 3:83 lid 2 BW. Onder de
vorderingen die de leverancier op Van Berkel verkrijgt wordt 8.7.
mede verstaan de in de prijs begrepen verschuldigde bedragen
aan premies, sociale verzekeringen, loonbelasting waarvoor
Van Berkel in gevolge de wet aansprakelijk is.
De leverancier verklaart ook uitdrukkelijk door middel van
acceptatie van deze algemene inkoopvoorwaarden, dat
afstand wordt gedaan van het recht van reclame en het
retentierecht dat leverancier op grond van de wet toekomt.
9.
9.1.
Wet- en regelgeving
Leverancier wordt geacht bekend te zijn met en te handelen
conform de voor de met Van Berkel gesloten overeenkomst(en)
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de 9.2.
veiligheidsvoorschriften en de voorschriften uit hoofde van de
Arbeidstijdenwet (ATW), de Wet arbeid Vreemdelingen (WAV),
de Wet allocatie arbeidskrachten Intermediairs (WAADI), Wet
aanpak
schijnconstructies
(WAS),
de
Wet
ketenaansprakelijkheid (WKA), het besluit bodemkwaliteit en
de privacyregelgeving (te weten de Europese Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
Leverancier verplicht zich jegens Van Berkel om stipt te 9.3.
voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van
premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die
verband houden met het aan hem opgedragen werk en voorts
de toepasselijke CAO stipt na te leven.
De werknemers van leverancier en door hem ingezette derden 9.4.
dienen te allen tijde een geldig identiteitsbewijs te kunnen
tonen op de werklocaties van Van Berkel. In geval werknemers
vreemdeling zijn in de zin van de WAV, zal de leverancier alle
op grond van de WAV te verstrekken gegevens en documenten 10.
aan Van Berkel verstrekken.
De leverancier zal op eerste verzoek medewerking verlenen
aan het uitvoeren van controles, audits of loonvalidaties in het
kader van de WAS, door onder andere inzage te geven in zijn
administratie. Indien uit een controle, audit of loonvalidatie
blijkt dat leverancier of een door hem ingeschakelde derde
niet het verschuldigde loon aan zijn werknemers betaalt, is er
sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Van Berkel en
is de leverancier zonder dat een ingebrekestelling vereist is
direct in verzuim. Indien en voor zover in de overeenkomst
geen separate verplichtingen zijn opgenomen in het kader van
de WAS, gelden tussen partijen de verplichtingen zoals
opgenomen in dit artikel.
Indien de leverancier persoonsgegevens verwerkt voor Van
Berkel, wordt de leverancier beschouwd als verwerker in de
zin van de AVG. De leverancier zal in dat geval met Van Berkel
een verwerkersovereenkomst sluiten, zoals bedoeld in de AVG.
Voor zover (nog) geen separate verwerkersovereenkomst is
gesloten, vormen de volgende verplichtingen de verbintenis

die tussen partijen geldt ten aanzien van de persoonsgegevens
die de leverancier bewerkt.
• leverancier zal de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze
verwerken en alleen voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
• leverancier treft deugdelijke organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens
en zal Van Berkel informeren over de getroffen maatregelen;
• leverancier verleent Van Berkel alle medewerking om aan
haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, daaronder
begrepen het informeren van betrokkenen en het (tijdig)
melden van (potentiële) datalekken.
De leverancier is gehouden de verplichtingen uit hoofde van
dit artikel ook onverkort op te leggen aan alle derden die hij
inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst. Op zijn beurt zal leverancier bedingen dat
eerdergenoemde derden deze verplichtingen ook contractueel
zullen doorleggen aan andere betrokkenen voor zover van
toepassing.
De leverancier vrijwaart Van Berkel voor de gevolgen van het
niet naleven van wet- en regelgeving bij uitvoering van de
overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot eventuele
boetes die wegens overtreding van wet- en regelgeving aan de
Principaal en/of Van Berkel worden opgelegd maar ook de
aanspraken van derden die daarmee verband houden.
Overmacht
Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de
leverancier (of dit dreigt), dient deze dit zo spoedig mogelijk
schriftelijk onder opgaaf van redenen te melden aan Van
Berkel.
Indien sprake is van overmacht, heeft Van Berkel het recht om
de prestatie die door de leverancier geleverd had moeten
worden, maar niet geleverd kon worden, door een derde te
laten uitvoeren en de kosten daarvan in mindering te brengen
op de prijs die met de leverancier is overeengekomen. Van
Berkel zal tot een partiele ontbinding van dat deel van de
overeenkomst pas overgaan nadat zij dit schriftelijk aan de
leverancier heeft gemeld.
Een gebrek of tekort aan materialen, grond- en/of hulpstoffen
danwel voorraden, defecten aan transportmiddelen en
machinerieën of vervoersbelemmeringen danwel een overleg
tussen partijen kan door de leverancier nooit als
overmachtsreden worden aangevoerd.
De leverancier vrijwaart Van Berkel volledig voor directe of
gevolgschade die als gevolg van de overmacht ontstaat bij de
principaal of derden.
Verplichtingen leverancier
Voor Van Berkel is het van wezenlijk belang en staand beleid,
dat de leverancier die door Van Berkel wordt ingeschakeld de
met Van Berkel gemaakte afspraken tijdig en deugdelijk
nakomt en in het bijzonder aan de navolgende verplichtingen
voldoet:
1) leverancier zal de door Van Berkel gegeven orders en
aanwijzingen opvolgen;
2) leverancier zal zich voordat een werk of prestatie geleverd
moet worden, op de hoogte stellen van business kritische
voorwaarden en het terrein waarop de werkzaamheden
uitgevoerd dienen te worden c.q. de leveranties van zaken
dient plaats te vinden;
3) leverancier is bij het aangaan en/of het uitvoeren van haar
prestaties verplicht om Van Berkel te waarschuwen voor
evidente onjuistheden in de opdracht of overeenkomst
alsmede te behoeden voor evidente fouten en/of
ongeschiktheid in de door de principaal of door Van Berkel
verstrekte gegevens of zaken;

4) leverancier is verplicht om de volgorde van de door Van
Berkel opgedragen werkzaamheden op te volgen. Van Berkel
heeft daarin een uitdrukkelijk instructierecht;
5) leverancier dient de aan hem ter beschikking gestelde zaken
(voorraden, werkmaterieel en andere zaken) goed te
gebruiken en te onderhouden en vrijwaart Van Berkel voor
schade en kosten die door niet nakoming hiervan ontstaan in
de ruimste zin van het woord;
6) Van Berkel stelt de door hem ontvangen gegevens van kabels
en leidingen beschikbaar aan de leverancier. De leverancier is
evenwel verplicht om vóór uitvoering zichzelf ook uitdrukkelijk
op de hoogte te stellen van de in het werk aanwezige kabels
en leidingen teneinde te voorkomen dat tijdens de
werkzaamheden schade ontstaat aan die kabels en leidingen;
7) leverancier en haar personeel draagt zelf de
verantwoordelijkheid en zorg voor de noodzakelijke en
deugdelijke inzet van (hulp)materialen alsmede het gebruik
van de constructies, gereedschappen, machines, werkkleding
en geschikte en effectieve veiligheidsmiddelen;
8) leverancier is verplicht om het werkterrein tijdens de door
haar te verrichten werkzaamheden en bij het verlaten hiervan
schoon en veilig te houden en zal door Van Berkel gegeven
orders en aanwijzingen direct opvolgen;
9) leverancier garandeert, voor de uitvoering van het werk, de
inzet van voldoende gekwalificeerd personeel, en voldoende
en effectieve (hulp)middelen, waardoor de voortgang van het
werk en/of project niet wordt gehinderd;
10) leverancier vrijwaart Van Berkel volledig voor schade en
kosten indien aan de verplichting uit het voorgaande lid niet
wordt voldaan;
11) leverancier maakt, op eerste verzoek, weekrapporten op
volgens een door Van Berkel voorgeschreven wijze en biedt in
een dergelijk geval wekelijks de door haar ingevulde en
ondertekende weekrapporten ter goedkeuring aan Van Berkel
aan;
12) leverancier draagt er zorg voor, dat de zaken of het werk
dat door de leverancier wordt verzorgd door de principaal
(geheel of gedeeltelijk) wordt goedgekeurd en deze
goedkeuring ondubbelzinnig schriftelijk wordt verkregen van
de principaal en zal dit vervolgens ten spoedigste aan Van
Berkel ter beschikking stellen. Een eerdere goedkeuring door
of namens Van Berkel van geleverde zaken, geleverde diensten
van, een uitgevoerd werk dan wel toetsing of acceptatie van
de aan Van Berkel ter beschikking gestelde documenten (al dan
niet door of namens de leverancier opgesteld) heft de
aansprakelijkheid van de leverancier jegens Van Berkel niet
op. Beslissend is uiteindelijk dat de principaal het werk
(geheel of gedeeltelijk) heeft goedgekeurd en dit
ondubbelzinnig schriftelijk heeft bevestigd en in het bezit van
Van Berkel is;
13) leverancier zal zich onthouden van het doen van
prijsaanbiedingen aan de principaal voor werkzaamheden en
leveranties die verband houden met de overeenkomst, ook
indien het gaat om een wijziging of uitbreiding daarvan.
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11. Veiligheidsvoorschriften
11.1. De Leverancier dient bij de uitvoering van de overeenkomst
erop toe te zien, dat zijn werknemers dan wel de door hem
ingeschakelde derden de regels en voorschriften voortvloeiend
uit de op dat moment van kracht zijnde wetgeving inzake
veiligheid en arbeidsomstandigheden te allen tijde nauwkeurig
nakomen, alsmede dat het in te zetten materieel, en de te
gebruiken hijsmiddelen, gereedschappen en overige
hulpmiddelen voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften
en tevens alle in goede staat van onderhoud verkeren.
11.2. De leverancier ziet er tevens op toe, dat de door hem in te
zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking hebben
over
deugdelijke
en
toereikende
persoonlijke
beschermingsmiddelen, een en ander volgens de meest
recente wet- en regelgeving.
11.3. De leverancier staat ervoor in dat de door hem in te zetten
werknemers c.q. derden die werkzaam zijn op een werklocatie
van Van Berkel of de principaal kennis nemen van de
veiligheidsregels en milieuregels die van toepassing zijn op de
(project)locatie
(VGM-plan,
locatiereglement,
bedrijfsreglement) en deze naleven.
12. Aansprakelijkheid
12.1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, hoegenaamd
ook, die Van Berkel lijdt, veroorzaakt door een tekortkoming
in de nakoming van verplichtingen door de leverancier of
ontbinding die door leverancier veroorzaakt wordt of voor haar
rekening komt en in geval van onrechtmatig handelen door of
namens de leverancier.
12.2. De leverancier vrijwaart Van Berkel voor alle aanspraken van
derden, ongeacht de grondslag en/of aanspraak, tot het
vergoeden van schade die door de uitvoering van de
verplichtingen van en door de leverancier, diens personeel of
door hem ingeschakelde derden, wordt veroorzaakt. Indien de
leverancier een schadeclaim jegens Van Berkel instelt, is Van
Berkel niet aansprakelijk voor de door de leverancier geleden
schade, waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond
van ontbinding of onrechtmatige daad, tenzij de leverancier
aantoont, dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust
roekeloos handelen van Van Berkel of principaal.
12.3. Van Berkel is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van
ontbinding of onrechtmatige daad, van welke aard dan ook.
12.4. Mocht Van Berkel in een voorkomend geval toch aansprakelijk
zijn, dan is de hoogte van de aan de leverancier te vergoeden
schade
steeds
beperkt
tot
de
door
de
aansprakelijkheidsverzekering van Van Berkel verleende
dekking en op voorwaarde dat de verzekeraar van Van Berkel
in het desbetreffende geval ook tot uitkering overgaat,
vermeerderd met het eigen risico.
12.5. Indien de verzekeraar (of polis) van Van Berkel geen dekking
verleend en/of niet uitkeert, dan is de maximale
aansprakelijkheid van Van Berkel in alle gevallen beperkt tot
het bedrag van de factuur of facturen tezamen (de btw niet
meegerekend) die verband houd(t)(en) met de opdracht
waarbij de schade zich heeft voorgedaan, dit met een
maximum van € 10.000,00.
12.6. De
leverancier
dient
zelf
een
adequate
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met een minimale
dekking van € 2.500.000,00 met primaire dekking voor de voor
Van Berkel uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden en/of
verrichtte leveranties.
12.7. In alle gevallen waarin Van Berkel een beroep doet op het in
het hiervoor genoemde bepaalde en dat beroep in rechte
toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemers van
Van Berkel eveneens daarop een beroep doen als ware dit
artikel en in het daarin bepaalde door de betrokken
werknemers van Van Berkel zelf bedongen.
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12.8. Schadeclaims dienen door de leverancier binnen een jaar na
aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de
volgens deze voorwaarden bevoegde rechter (artikel 15). Na
die periode vervalt het recht op schadevergoeding.
13
Intellectuele eigendom
13.1. Zaken en werkwijzen die Van Berkel in samenwerking met of
in opdracht van een principaal heeft vervaardigd of
ontwikkeld, waaronder ook tekeningen, berekeningen en
(ontwerp)documenten, komen uitsluitend aan Van Berkel toe
en mogen enkel of alleen met schriftelijke toestemming van
Van Berkel aan derden ter beschikking worden gesteld.
13.2. Goedkeuring of acceptatie door Van Berkel, van door de
leverancier opgestelde tekeningen, berekeningen en
(ontwerp)documenten, laat onverlet de verantwoordelijkheid
van de leverancier voor tekortkomingen in de door of namens
hem opgestelde documenten.
13.3. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die
hiermee verband houden is het Van Berkel toegestaan
wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen in het werk en
ontwerp, alsmede dit geheel of gedeeltelijk te slopen of in
herhaling te realiseren. Indien de leverancier in verband met
de door hem in het kader van de overeenkomst verrichtte
werkzaamheden een octrooi verkrijgt op het ontwerp, de
werkwijze of anderszins, dan verleent hij aan Van Berkel om 14.4.
niet een vrij overdraagbare licentie voor de toepassing in
werken van Van Berkel of de principaal.
13.4. De leverancier vrijwaart Van Berkel voor aanspraken van
derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten van
derden ter zake van de door leverancier geleverde zaken of
verrichte prestaties en zal zich er ten volle voor inzetten, dat
Van Berkel vrij en zonder belemmeringen over het geleverde
kan beschikken; alle kosten dienaangaande zijn voor rekening
van de leverancier.
13.5. Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen, welke Van Berkel
verstrekt, blijven het eigendom van Van Berkel en mogen door
de leverancier niet vermenigvuldigd, gekopieerd, aan derden
ter hand gesteld of anderszins benut worden, dan uitsluitend
voor de gesloten overeenkomst. Na het vervullen van alle 14.5.
verplichtingen
zullen
bovenvermelde
tekeningen,
afbeeldingen en berekeningen c.q. de daarvan gemaakte 14.6.
fotokopieën door de leverancier op eerste aanmaning worden
teruggegeven of vernietigd.
14. Opschorten/Beëindiging overeenkomst
14.1. De leverancier is nimmer gerechtigd om zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst op te schorten, behoudens in het
geval er sprake is van een acuut dreigend gevaar voor de
veiligheid van personen, zaken, of het milieu en in welk geval
de leverancier uitsluitend die specifieke werkzaamheden die
direct verband houden met dat gevaar tijdelijk mag
onderbreken. Indien achteraf blijkt dat de leverancier op
onjuiste gronden zijn verplichtingen heeft opgeschort, is deze
aansprakelijk voor de door Van Berkel daardoor geleden en te
lijden schade. In het geval de werkzaamheden tijdelijk zijn
onderbroken in verband met acuut dreigend gevaar verplicht
de leverancier zich om deze onverwijld na opheffen van het
gevaar te hervatten.
14.2. De in de overeenkomst opgenomen data zijn fatale termijnen.
Door het verstrijken van die termijnen is de leverancier zonder
nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
14.3. In de volgende gevallen is de leverancier van rechtswege in
verzuim en kan Van Berkel, zonder ingebrekestelling of zonder
rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, onverminderd het recht op nakoming
of het recht op volledige schadevergoeding:
- indien de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet,
niet tijdig of niet volledig nakomt;

14.7.

- in geval van opzegging, ontbinding of opschorting van de
overeenkomst tussen principaal en Van Berkel;
- in geval de leverancier komt te verkeren in (daaronder
begrepen een aanvraag tot):
(1) Faillissement;
(2) (voorlopige) surseance van betaling;
(3) (gedeeltelijke) liquidatie;
(4) Onder curatele- of bewindstelling.
- indien op de zaken of op een gedeelte van de zaken van de
leverancier conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
- indien de leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst
door overmacht niet kan nakomen;
- indien de leverancier komt te overlijden;
- indien de leverancier enig wettelijk voorschrift schendt, dan
wel een boete of een andere maatregel krijgt opgelegd;
- indien de gedragsregels en/of veiligheidsregels uit het VGMplan en/of bedrijfsreglement niet worden nageleefd;
- indien Van Berkel uit mededelingen of gedragingen van de
leverancier moet afleiden dat leverancier zal tekortschieten in
de nakoming van de overeenkomst;
- indien de leverancier (onderdelen van) zijn onderneming of
de zeggenschap geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er
anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
Van Berkel is, nadat de leverancier in gebreke is gesteld en
deze binnen de gestelde termijn niet of niet geheel is
nagekomen, gerechtigd van de leverancier te verlangen dat
zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens
verplichtingen ter waarde van de achterstallige prestatie, dit
te vermeerderen met alle hieraan voor Van Berkel verbonden
kosten (direct en indirect), eventueel in de vorm van een
onherroepelijke onmiddellijk opeisbare bankgarantie. Nietvoldoening hieraan geeft Van Berkel het recht de
overeenkomst
onmiddellijk
en
zonder
rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Van
Berkel op volledige schadevergoeding met inbegrip van
eventuele winstderving en vergoeding van alle (buiten-)
gerechtelijke incassokosten.
In geval van ontbinding of opzegging zijn de vorderingen van
Van Berkel op de leverancier terstond opeisbaar.
Van Berkel bedingt het recht om de overeenkomst - te harer
keuze - geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte
tijdelijk op te schorten, dan wel tussentijds op te zeggen. De
leverancier heeft in geval van schorsing recht op een
vergoeding van de redelijke kosten van de voorzieningen die
de leverancier moet treffen ten gevolge van de schorsing,
tenzij de schorsing aan de leverancier is toe te rekenen.
In geval van opzegging kan de leverancier uitsluitend
aanspraak maken op vergoeding van de reeds door hem
uitgevoerde werkzaamheden en de nog te maken kosten van
de leverancier in verband met de beëindiging van de
overeenkomst.

16. Overige bepalingen
16.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend dan
wel vernietigbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen
niettemin van kracht.
16.2. Bovendien bedingt Van Berkel nu reeds voor alsdan dat een
zodanig niet werkzaam beding wordt omgezet in een beding
met zoveel mogelijk dezelfde strekking en werking als de tekst
van het betreffende artikel weergeeft.
16.3. Van Berkel maakt gezien haar leveringen en/of overige
dienstverlening ook gebruik van een acceptatiereglement. In
het geval van strijdigheid met deze voorwaarden, prevaleert
het acceptatiereglement.
16.4. Indien en voor zover Van Berkel in de uitvoering van haar
leverantie(s) en/of overige dienstverlening CO2-reducties
realiseert, komende deze rechten en/of reducties, behoudens
een uitdrukkelijke andere afspraak, aan Van Berkel toe.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Van Berkel en de klant is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, geen enkele uitgezonderd, welke naar
aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste
verhoudingen tussen partijen ontstaan of mochten ontstaan
zullen, voor zover ze de bevoegdheid van de rechtbank, sector
kanton, te boven gaan worden onderworpen aan het oordeel
van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch,
met dien verstande dat Van Berkel te allen tijde bevoegd is
het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het
rechtsgebied waar de leverancier gevestigd is.
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