
 
 

Algemene inkoopvoorwaarden 
 
 
 

 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van 

zaken en/of diensten en het uitvoeren van werkzaamheden door de wederpartij van Ten Vregelaar.  
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij van Ten Vregelaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
3. Indien één of meerdere bepalingen in de overeenkomst dan wel in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit de rechtsgeldigheid van 

de overige bepalingen niet aan. Ten Vregelaar en haar wederpartij treden in dat geval in overleg om de nietige of vernietigbare bepalingen te vervangen 
door geldige dan wel verbindende bepalingen waarvan de inhoud en rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met die nietige of vernietigbare 
bepalingen. 

4. Een overeenkomst tussen Ten Vregelaar en haar wederpartij komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Ten Vregelaar.  
 

Artikel 2: Prijs (wijziging), facturering en betaling 
1. Prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij van Ten Vregelaar voortvloeiende 

uit de overeenkomst.  
2. Prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst. Wijzigingen daarvan kunnen alleen schriftelijk tussen Ten Vregelaar en haar wederpartij worden 

overeengekomen.  
3. Facturen van de wederpartij dienen tijdig bij Ten Vregelaar te worden ingediend en te zijn voorzien van een duidelijke specificatie, waaronder begrepen en 

indien van toepassing een manurenregister en de daarvoor benodigde gegevens. Tevens dienen de facturen te zijn voorzien van een door of namens Ten 
Vregelaar voor akkoord ondertekende verklaring als bewijs dat de levering heeft plaatsgevonden of dat het werk is opgeleverd. 

4. Betaling van de facturen door Ten Vregelaar vindt uiterlijk binnen zestig (60) dagen plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
5. Indien Ten Vregelaar niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is zij aan de wederpartij enkel de wettelijke rente ex artikel 6:119BW 

verschuldigd. Ten Vregelaar is nimmer de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de wederpartij.  
6. Ten Vregelaar kan tegenover haar wederpartij altijd een beroep doen op verrekening. 
7. Betwisting van de hoogte van een factuur van de wederpartij schort de betalingsverplichting van Ten Vregelaar ter zake de gehele factuur op.  
 
Artikel 3: Levering en risico-overgang 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering door de wederpartij van Ten Vregelaar plaats op de overeengekomen plaats van levering, op het 

overeengekomen  tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. 
2. De leveringstermijn als bedoeld in lid 1 geldt als stipt en fataal. Bij overschrijding daarvan is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling direct in 

verzuim. 
3. Ingeval (af)levering niet tijdig plaatsvindt, is de wederpartij voor elke dag of gedeelte daarvan een boete van tien procent (10%) van het factuurbedrag 

verschuldigd waarop de levering betrekking heeft, onverminderd de aanspraken van Ten Vregelaar op vergoeding van eventueel geleden schade als gevolg 
van de niet-tijdige (af)levering. 

4. De zaken zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij van Ten Vregelaar tot het moment van levering zoals bedoeld in dit artikel. 
 
Artikel 4: Garanties 
1. De wederpartij van Ten Vregelaar garandeert i. dat het geleverde voldoet en de eigenschappen bezit die Ten Vregelaar op grond van de overeenkomst 

mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, ii. dat het voldoet aan 
de opgegeven eisen, specificaties en voorschriften, en iii. dat het voldoet aan alle relevante (al dan niet wettelijke) bepalingen met betrekking tot onder 
andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. 

2. Indien de wederpartij van Ten Vregelaar tegenover haar eigen leveranciers of hulppersonen aanspraak kan maken op garanties, draagt zij deze op eerste 
verzoek kosteloos aan Ten Vregelaar over. De wederpartij zal daartoe alle eventueel benodigde handelingen en medewerking verrichten om die overdracht 
op de kortst mogelijke termijn te realiseren. 

3. Een door of namens de wederpartij verstrekte garantie zal worden verlengd met de periode gedurende Ten Vregelaar of haar afnemer(s) de betreffende 
zaken niet in gebruik hebben genomen of die zaken niet konden gebruiken vanwege één of meerdere tekortkomingen in de afgeleverde zaken. 

4. De wederpartij verleent tevens garantie overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden op zaken die - in het kader van de garantieverplichting - ter 
vervanging of herstel aan Ten Vregelaar of haar afnemer(s) zijn verstrekt, alsmede op de overige zaken die in direct of nauw verband staan met de krachtens 
de garantie ter vervanging of herstel geleverde zaken. 

 
Artikel 5: Tekortkoming en overmacht 
1. Indien de wederpartij van Ten Vregelaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is de wederpartij zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim, onverlet een eventueel (schriftelijk) verzoek van Ten Vregelaar aan de wederpartij om alsnog aan haar verplichtingen te 
voldoen. 

2. Een beroep op overmacht is mogelijk binnen vijf (5) werkdagen na aanvang van de tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Onder 
overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, arbeidsongeschiktheid, of anderszins uitval van personeel, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, stroomuitval, defecten aan machinerieën, te late levering van zaken, files en gebreken in de nakoming door derden of 
liquiditeitsproblemen. 

3. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Ten Vregelaar en de wederpartij voortvloeiende uit de overeenkomst opgeschort. Ten Vregelaar 
behoudt in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe enige vergoeding hoe ook genaamd aan de wederpartij verschuldigd te zijn. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Ten Vregelaar lijdt als gevolg van het door de wederpartij niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van 

haar verplichtingen uit de overeenkomst, de uitvoering van de door Ten Vregelaar ingeschakelde hulppersonen daaronder mede begrepen, alsmede 
daaronder begrepen de eventuele kosten die Ten Vregelaar zowel in als buiten rechte maakt om de door haar geleden schade van de wederpartij vergoed te 
krijgen.  

2. De wederpartij vrijwaart Ten Vregelaar tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van 
haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen doch niet uitsluitend alle aanspraken van uitvoeringsinstanties of de belastingdienst in 
de ruimste zin des woords en alle aanspraken wegens inleners-, keten- en productaansprakelijkheid. 
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3. Ten Vregelaar heeft te allen tijde het recht van haar wederpartij te verlangen een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico’s. De wederpartij heeft 
op eerste verzoek van Ten Vregelaar de plicht inzage in de daartoe strekkende polis en polisvoorwaarden te geven. 

4. Ten Vregelaar is uitsluitend aansprakelijk voor schade die haar wederpartij lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ten Vregelaar 
toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Ten Vregelaar verzekerd is. 

5. Niet voor vergoeding als hiervoor in lid 4 bedoeld komt in aanmerking:  
a. bedrijfsschade, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend stagnatieschade en gederfde winst; 
b. opzichtschade waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan 

wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; 
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de wederpartij. 

6. Het recht van de wederpartij om haar vorderingen op Ten Vregelaar te verrekenen is uitgesloten. Evenals dat de wederpartij in geen enkel geval gerechtigd 
is tot het opschorten van haar werkzaamheden/levering(en).  

 
Artikel 7: Ontbinding 
1. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, heeft Ten Vregelaar het recht de overeenkomst zonder nadere 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 
a. de wederpartij in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; 
b. de wederpartij in staat van surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; 
c. de wederpartij haar bedrijfsactiviteiten staakt of heeft gestaakt; 
d. de wederpartij anderszins de beschikking en het beheer over haar vermogen verliest; of 
e. ten laste van de wederpartij (al dan niet conservatoir) beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen wordt opgeheven. 

2. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 1 laat de aanspraken van Ten Vregelaar op schadevergoeding onverlet. 
 
Artikel 8: Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ten Vregelaar aan een derde 

door de wederpartij worden overgedragen. 
2. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, 

niet tijdig of niet deugdelijk zal nakomen, is Ten Vregelaar bevoegd te verlangen dat de wederpartij uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en 
risico, geheel of gedeeltelijk, uitbesteed, onverlet de aanspraken van Ten Vregelaar op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. 

3. Inschakeling van derden (hulppersonen) is door de wederpartij uitsluitend toegestaan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ten Vregelaar. 
4. Vorderingen van de wederpartij op Ten Vregelaar zijn niet vatbaar voor overdracht of bezwaring met enig beperkt recht daarop. 
 
Artikel 9: Intellectueel eigendom 
1. Alle eventuele intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van of met betrekking tot door de wederpartij aan Ten Vregelaar geleverde zaken of 

ten behoeve van Ten Vregelaar verrichte werkzaamheden of diensten voor zover rechtens mogelijk komen uitsluitend toe aan Ten Vregelaar, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De wederpartij garandeert dat de levering van zaken en/of diensten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere zakelijke rechten van 
derden. De wederpartij vrijwaart Ten Vregelaar tegen alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten, 
naburige rechten dan wel rechten tot bescherming van databanken. 

3. De wederpartij is gerechtigd de informatie (daaronder mede begrepen tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke) 
die verstrekt is door Ten Vregelaar te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de overeenkomst. De informatie is en blijft eigendom 
van Ten Vregelaar. 
 

Artikel 10: Geheimhouding 
1. De wederpartij en de door deze ingeschakelde hulppersonen zijn gehouden, ook na beëindiging van de overeenkomst, tot geheimhouding van de door Ten 

Vregelaar verstrekte gegevens en informatie in de ruimste zin des woords, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- en onverminderd 
de aanspraken van Ten Vregelaar op vergoeding van schade. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:92 BW en 6:93 BW is uitgesloten. 

2. Het in lid 1 bedoelde boetebeding is niet van toepassing indien de wederpartij krachtens een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak gehouden is 
de gegevens en informatie aan derden te verstrekken. In dat geval zal de wederpartij niet eerder tot informatieverstrekking aan derden overgaan dan na 
voorafgaande toestemming van Ten Vregelaar. 

 
Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op de overeenkomst tussen Ten Vregelaar en haar wederpartij en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 
2. Alle geschillen, daaronder mede begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de rechtbank 

Overijssel, locatie Almelo. 
3. Partijen zullen pas een geschil aanhangig maken, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
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