b. de hoofdaannemingsovereenkomst, met
dien verstande dat de daarin aan principaal toekomende bevoegdheden
toekomen aan BVR;
c. de inhoud van processen- verbaal en/of
staten van wijziging, alsmede alle veranderingen of aanvullingen van het bestek en
tekeningen;
d. de bepalingen van het bestek in verband
waarmede de
overeenkomst wordt aangegaan alsmede
de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen.
In geval van onderlinge tegenstrijdigheid
prevaleert het hoger genoemde.
2. BVR stelt vóór of bij de totstandkoming van de
overeenkomst de bescheiden vermeld in artikel
II sub 1 van deze algemene voorwaarden aan
de wederpartij ter hand. De wederpartij wordt
derhalve geacht deze bescheiden te hebben
ontvangen. Desgewenst wordt de wederpartij
die bescheiden op verzoek opnieuw toegezonden. De wederpartij zal zich in elk geval niet op
onbekendheid met de bescheiden kunnen
beroepen.
3. De wederpartij wordt overigens geacht bekend
te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, welke de uitvoering van de overeenkomst
raken.

ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP
I.
Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, overeenkomsten
en overige rechtsverhoudingen waarbij de BVR
Groep B.V. en haar werk- en dochtermaatschappijen, hierna te noemen BVR, is betrokken, waarbij de wederpartij de kenmerkende
prestatie verricht. Onder "wederpartij" dient te
worden verstaan degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van de algemene voorwaarden heeft
aanvaard. De wederpartij wordt geacht de voorwaarden te hebben aanvaard, indien zij een
aanvang maakt met de levering van de overeengekomen prestatie. Onder "kenmerkende
prestatie" dient o.a. te worden verstaan de levering van zaken, het verrichten van diensten,
alsmede werkzaamheden in onderaanneming
en alle overige daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
2. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door
BVR uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden
Inkoop gelden slechts indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk worden overeengekomen en slechts
voor de desbetreffende overeenkomst.
3. Indien BVR een overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen en/of meerdere
(rechts)personen voor de overeenkomst zijn
verbonden, is ieder van deze (rechts)personen
jegens BVR hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen BVR uit hoofde van enige rechtsverhouding op enig moment heeft te vorderen.
II.
Voorwaarden en voorschriften
1. Op offerteaanvragen en overeenkomsten tussen BVR en de wederpartij zijn, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen, naast het in de
offerteaanvraag en de overeenkomst met de
wederpartij bepaalde uitsluitend van
toepassing:
a. deze Algemene Voorwaarden Inkoop;
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III.

Offerte, overeenkomst
1. Aanvragen van een offerte door BVR zijn
vrijblijvend en binden haar niet. Aanvragen van
BVR gelden als een uitnodiging tot het doen
van een aanbod. Een mondelinge of schriftelijke offerte van de wederpartij geldt als een bindend en onherroepelijk aanbod.
2. Overeenkomsten alsmede wijzigingen in
overeenkomsten worden door BVR slechts
schriftelijk aangegaan. De overeenkomsten
worden steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het werk in verband
waarmede de overeenkomst wordt aangegaan
daadwerkelijk doorgang vindt. Indien het werkt
wordt opgeschort of voortijdig wordt beëindigd,
dan heeft de opschorting c.q., beëindiging
tevens opschorting respectievelijk beëindiging
van de overeenkomst tussen BVR en de wederpartij tot gevolg. Indien een werk slechts
gedeeltelijk doorgang vindt, wordt de overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd.
3. De met de wederpartij overeengekomen prijs is
vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale
lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico's
zijn niet verrekenbaar. De door de wederpartij
berekende prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief emballage, gelost en getast op
het werk, kosten van keuringen en dergelijke,
en indien werkzaamheden in onderaanneming
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worden uitgevoerd, inclusief de kosten van horizontaal en verticaal transport.
4. In zoverre de overeenkomst in enige werkzaamheid niet voorziet, welke naar de aard
daarvan wel tot de overeenkomst behoort, dan
wel indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst vanwege overheidsinstanties, -diensten
of nutsbedrijven nadere voorschriften worden
gesteld, is de wederpartij verplicht deze werkzaamheden te verrichten c.q. uitvoering aan
deze voorschriften te geven, zonder dat dit aanspraak geeft op enige verrekening.
5. Slechts meer- of minderwerk waarvoor BVR
vooraf schriftelijk opdracht of goedkeuring heeft
verleend komt voor verrekening in aanmerking.
Eventueel meer-/minderwerk wordt verrekend
overeenkomstig het in de overeenkomst
bepaalde. Schriftelijke bevestigingen van meeren minderwerk door de wederpartij zijn zonder
enige betekenis, tenzij BVR als reactie hierop
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd
dat zij zich met de bevestiging van het meer- en
minderwerk door de wederpartij kan verenigen.
6. Voor zover een richtprijs overeengekomen is,
geldt, zulks in afwijking van het bepaalde in
artikel 7:752 BW, dat afwijkingen van deze
richtprijs enkel bij BVR in rekening gebracht
kunnen worden na schriftelijke opdracht of toestemming van BVR voor het bedrag waarmee
de richtprijs overschreden wordt.
IV.

Uitvoering
1. De wederpartij is verplicht de haar opgedragen
levering c.q. het haar opgedragen werk uit te
voeren naar de eisen van goed, deugdelijk en
vakkundig werk met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waarvoor zij/het is bestemd en in overeenstemming
met de eisen van de overeenkomst en de van
toepassing zijnde voorschriften en instructies
van overheidsinstanties, -diensten en nutsbedrijven.
2. De wederpartij dient voorts door BVR gegeven
orders en aanwijzingen op te volgen en het
haar ter beschikking gestelde materieel te
gebruiken in overeenstemming met het doel
waartoe het is bestemd. De met de wederpartij
afgesproken prijs is vast, exclusief BTW en
uitgedrukt in Euro, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen is tussen BVR en de wederpartij.
3. Werkzaamheden en leveringen dienen door de
wederpartij te geschieden binnen de op het
werk geldende werktijden. De voor BVR geldende vrije dagen en vakanties gelden ook voor
de wederpartij.
4. BVR heeft het recht de tijdstippen en volgorde
van levering en uitvoering in afwijking van het
overeengekomen nader vast te stellen door
haar afroep in verband met de voortgang van

DINK.001 Algemene Voorwaarden Inkoop BVR

het werk. Is deze afroep later dan het in de
overeenkomst vermelde tijdstip dan geeft zulks
de wederpartij geen aanspraak op enige verrekening.
5. Zaken worden vervoerd en opgeslagen voor
risico van de wederpartij en dienen op aanwijzing van BVR te worden gelost en getast.
Beschadiging bij het laden, transport, lossen of
tassen is voor rekening van de wederpartij.
6. Leveringen en werkzaamheden geschieden op
keur van de wederpartij en de directie op het
werk. BVR is te allen tijde gerechtigd en waar
ook te doen keuren en de voortgang van de
werkzaamheden bij de wederpartij na te gaan.
De wederpartij is verplicht daaraan haar medewerking te verlenen. De oplevering van het
werk dient door BVR schriftelijk te worden
goedgekeurd. BVR kan niet worden geacht het
werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Afgekeurde leveringen en werkzaamheden dienen
door de wederpartij op eerste aanzegging van
BVR of de directie op het werk binnen de daarbij te stellen termijn te zijn verwijderd, hersteld
of ongedaan gemaakt, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade
ten gevolge van een gebrekkige oplevering.
7. Leveringen worden slechts als afgenomen beschouwd na goedkeuring door BVR en/of de directie op het werk. De onderhoud- en garantieperiode ter zake vangt eerst aan op hef tijdstip
waarop de periode in de overeenkomst tussen
BVR en haar principaal aanvangt.
8. Van op het werk aanwezige voorzieningen mag
door de wederpartij slechts met schriftelijke
toestemming van BVR en voor eigen risico gebruik worden gemaakt. BVR aanvaardt ter zake
geen enkele aansprakelijkheid, De wederpartij
vrijwaart BVR voor eventuele schade die rechtstreeks of indirect het gevolg is van het gebruik
door de wederpartij van de aanwezige voorzieningen.
9. De wederpartij is bij het aangaan of uitvoeren
van de werkzaamheden verplicht BVR te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor
zover zij deze kende of uit hoofde van kennis
en kundigheid behoorde te kennen. Hetzelfde
geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid
van zaken afkomstig van BVR, daaronder
begrepen de grond waarop BVR een werk laat
uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in de
door BVR verstrekte plannen, tekeningen,
berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
10. In het geval de wederpartij goederen levert
welke specifiek gebruikt worden voor de
verdere productie van goederen benodigd in
een project, gaat de eigendom van deze goederen over op BVR op het moment van betaling
van de eerste (deel)betaling aan de wederpartij,
ongeacht of daadwerkelijke aflevering van deze
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goederen aan BVR heeft plaatsgevonden. De
wederpartij dient op dergelijke goederen, de
aanduiding “eigendom van BVR Groep B.V. te
Roosendaal of één van haar dochterondernemingen” blijvend aan te brengen (bijvoorbeeld
mallen).

behoudens opzet of grove nalatigheid van haar,
waaronder tevens wordt verstaan haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige directe
of indirecte door de wederpartij geleden of te
lijden schade.
VI.

V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aansprakelijkheid
De wederpartij is aansprakelijk voor iedere
schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
door haar of door degenen van wie zij zich bedient. De wederpartij is voorts aansprakelijk
voor schade, welke voortvloeit uit de aanwezigheid en het gebruik op/in het werk van door
haar gebezigde of geleverde bouwstoffen, gereedschappen en materieel of uit de inbreuk op
rechten van derden, waaronder begrepen
intellectuele eigendomsrechten. De wederpartij
is bovendien aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, voortvloeiende uit c.q. direct of indirect verband houdende met het niet, niet deugdelijk of niet tijdig presteren door haar of een
door of namens haar ingeschakelde derde in
het "kritieke pad". Onder kritieke pad dient te
worden verstaan de prestatie of reeks van prestaties die de berekende einddatum van het project /de opdracht bepaalt.
De wederpartij vrijwaart BVR met betrekking tot
het vorenstaande mitsdien ook voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de principaal van BVR, toekomstige eigenaren en
gebruikers, alsmede overheden. Indien en voor
zover de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is op de uitvoering van enige overeenkomst tussen BVR en de wederpartij, vrijwaart
de wederpartij BVR voor alle schade die mogelijk voortvloeit uit het niet voldoen aan enige
bepaling uit voornoemde wetgeving.
Schade ten gevolge van het vorenstaande dient
op eerste aanzegging van BVR te worden
hersteld of vergoed. Onder de schade van BVR
zijn aan haar door bevoegde instanties opgelegde boetes welke rechtstreeks een gevolg zijn
van of in relatie staan met de wanprestatie van
de wederpartij uitdrukkelijk begrepen.
De wederpartij zal zich te harer bevrijding niet
kunnen beroepen op de omstandigheid dat keuring als bedoeld in artikel IV. 6. heeft plaatsgevonden.
BVR verlangt dat de wederpartij zich WA en
WAM verzekert. De wederpartij wordt onder de
ter zake van het werk geldende CAR -verzekering slechts dekking verleend op de door BVR
ter zake gestelde voorwaarden. Geen dekking
onder de CAR -Polis van BVR wordt aan de
wederpartij verleend ter zake asbestrisico.
BVR is, tenzij dwingend recht zich hiertegen
verzet en onverminderd hetgeen in dit artikel
van de algemene voorwaarden is bepaald,
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Betaling
1. Betaling geschiedt overeenkomstig een door de
wederpartij op te stellen en door BVR schriftelijk
goed te keuren betalingsschema, al naar
gelang de voortgang van de werkzaamheden
respectievelijk de levering, na goedkeuring door
BVR, en nadat de wederpartij op verzoek van
BVR aantoont te hebben voldaan aan haar wettelijke verplichtingen verband houdende met het
werk, zoals, maar niet beperkt tot de verplichtingen ingevolge de Wet financiering sociale
verzekeringen en de Wet op de loonbelasting.
2. BVR heeft, tenzij dwingend recht zich hiertegen
verzet, het recht vorderingen op de wederpartij
te verrekenen met het aan de wederpartij verschuldigde, onverschillig of deze opeisbaar zijn,
onder tijdsbepaling of voorwaarde. Tevens
heeft BVR het recht betalingen op te schorten
indien er redelijke redenen zijn om te twijfelen
aan de mogelijkheden van de wederpartij dat
deze haar contractuele verplichtingen voor de
gehele opdracht na kan komen. De wederpartij
heeft gedurende de periode van opschorting
geen recht op enige rentevergoeding.
3. Een prestatie/afleveringsbon welke getekend is
door BVR geeft slechts aan dat de prestatie
vermeld op de bon is verricht, maar levert geen
erkenning op van de deugdelijkheid of tijdigheid
van deze prestatie. Evenmin geeft een prestatie/afleveringsbon recht op betaling. Slechts de
oorspronkelijke overeenkomst is bepalend voor
de opeisbaarheid van een (deel)betaling.
4. Vorderingen van de wederpartij op BVR zijn
niet overdraagbaar.
5. Betaling houdt geenszins afstand van enig
recht in. BVR behoudt zich derhalve het recht
voor, ondanks de betaling, de wederpartij aan
te spreken op haar prestatie.
6. In het geval dat door de wederpartij of door derden ten behoeve van de wederpartij garanties
of borgtochten gesteld moeten worden ter
meerdere zekerheid voor BVR voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij,
worden op betalingen zodanige bedragen ingehouden tot het bedrag van de te stellen garantie
of borgtocht, zolang de garantie of borgtocht
niet ten genoegen van BVR is gesteld. Zodra
op een later tijdstip de garantie of borgtocht alsnog ten genoegen van BVR gesteld wordt,
worden eerder ingehouden bedragen alsnog
betaalbaar gesteld.
7. Ingeval van te late betaling is nimmer een rentevergoeding verschuldigd. Indien in rechte
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wordt vastgesteld dat er wel een rente is verschuldigd, dan zal deze nimmer meer bedragen
dan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
VII.

Tekortkoming, onvermogen
1. De door BVR gestelde termijnen zijn fatale termijnen. BVR heeft derhalve het recht uit hoofde
van deze overeenkomst stagnatiekosten bij de
wederpartij in rekening te brengen, indien de
wederpartij haar leveringsverplichtingen niet of
niet tijdig nakomt. BVR heeft voorts, onverminderd haar recht op schadevergoeding en
zonder gehouden te zijn aan de wederpartij een
schadevergoeding te betalen, het recht de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar verplichtingen
daaruit voortvloeiende op te schorten indien:
a. de wederpartij tekort komt in de nakoming
van haar verplichtingen uit de overeenkomst;
b. er goede gronden zijn te vrezen dat zij tekort
zal komen en
binnen een door BVR gestelde termijn niet is
voldaan aan de schriftelijke sommatie van
BVR tot het stellen van zekerheid voor de
nakoming van de verplichtingen;
c. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of deze aan haar wordt verleend,
diens faillissement wordt aangevraagd,
de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, de bedrijfsuitoefening wordt gestaakt
of de wederpartij op enigerlei wijze wordt beperkt in haar bevoegdheid rechtshandelingen te
verrichten of de zeggenschap over haar bedrijfsuitoefening aan een ander overdraagt.
2. Indien BVR de overeenkomst met de wederpartij ontbindt, dan is zij gerechtigd de levering en
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zelf of
door derden voor rekening van de wederpartij
te (doen) voltooien. BVR behoudt zich het recht
voor om ter beperking van de schade de werkzaamheden in dat geval zoveel mogelijk met
gebruikmaking van alle door de wederpartij ter
beschikking staande c.q. op het werk aangevoerde en/of gebruikte bouwstoffen en
materieel te voltooien.
3. Indien BVR ingevolge het vorige lid besluit om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zelf of door
derden voor rekening van de wederpartij te
(doen) uitvoeren, zal de wederpartij minimaal
24 uur van te voren worden uitgenodigd tot het
doen van een opname op het werk ten einde de
stand te bepalen van de werkzaamheden die
de wederpartij ingevolge de aan haar verstrekte
opdracht diende te verrichten. De opname van
de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden
behoort tot de hier bedoelde standopname.
Zo mogelijk zal bij deze opname de eventueel
door BVR in te schakelen derde aanwezig zijn.
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In het geval de wederpartij ondanks de uitnodiging daartoe niet bij de opname van de verrichte werkzaamheden aanwezig is, legt deze
zich bij voorbaat neer bij de door BVR alleen te
verrichten opname van de werkzaamheden.
4. De wederpartij heeft recht op betaling van de
door BVR goedgekeurde facturen, vermeerderd
met de waarde van de uitgevoerde werkzaamheden zoals deze voortvloeit uit de in het vierde
lid bedoelde opname voor zover deze werkzaamheden niet eerder door de wederpartij
waren gefactureerd. Op het aldus te bepalen te
betalen bedrag wordt de door BVR geleden
schade in mindering gebracht. Indien de uitkomst van deze berekening negatief is, dient de
wederpartij het verschil binnen acht dagen nadat haar de schade is medegedeeld aan BVR
te voldoen.
5. Ingeval van een overeenkomst van opdracht
voor een vaste prijs wordt de schade van BVR
als volgt vastgesteld: de kosten van de aan een
derde te vergoeden werkzaamheden voor
voltooiing van de oorspronkelijke overeenkomst, vermeerderd met de door BVR zelf
verrichte werkzaamheden, geleverde materialen of ter beschikking gesteld materieel vermeerderd met stagnatiekosten, vermeerderd
met kosten afkoop garantieverplichtingen van
de wederpartij, verminderd met het overeenkomstige deel van de oorspronkelijke aanneemsom, vermeerderd met door BVR goedgekeurd
meerwerk waarvoor de werkzaamheden niet
uitgevoerd zijn. De stagnatiekosten worden gesteld op minimaal 10% van de totale waarde
van de oorspronkelijke overeenkomst, inclusief
goedgekeurd meerwerk. De kosten afkoop garantieverplichtingen worden gesteld op minimaal 5% van de totale waarde van de oorspronkelijke overeenkomst, inclusief goedgekeurd meerwerk. BVR behoudt zich het recht
voor, indien de werkelijke stagnatiekosten en
de werkelijke kosten afkoop garantieverplichtingen hoger zijn dan 10% resp. 5% van de totale
waarde van de oorspronkelijke overeenkomst,
vermeerderd met goedgekeurd meerwerk, de
werkelijke hogere schade te verrekenen.
6. Ingeval van een opdracht voor levering tegen
vaste prijzen per eenheid wordt de schade als
volgt vastgesteld: de meerkosten van de aan
een derde te vergoeden bedragen wegens hogere eenheidsprijzen vermeerderd met de
eventueel voor BVR geldende meerkosten voor
door BVR zelf verrichte werkzaamheden, geleverde materialen of ter beschikking gesteld materieel vermeerderd met stagnatiekosten, vermeerderd met kosten afkoop garantieverplichtingen van de wederpartij. In de tarieven van
BVR wordt met een algemene kostenopslag gerekend van 8%. De stagnatiekosten worden gesteld op minimaal 10% van de totale waarde
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van de oorspronkelijke overeenkomst, inclusief
goedgekeurd meerwerk. De kosten afkoop garantieverplichtingen worden gesteld op minimaal 5% van de totale waarde van de oorspronkelijke overeenkomst, inclusief goedgekeurd meerwerk. BVR behoudt zich het recht
voor, indien de werkelijke stagnatiekosten en
de werkelijke kosten afkoop garantieverplichtingen hoger zijn dan 10% resp. 5% van de totale
waarde van de oorspronkelijke overeenkomst,
vermeerderd met goedgekeurd meerwerk, de
werkelijke hogere schade te verrekenen.
7. Indien de wederpartij in de nakoming van één
of meer van haar verplichtingen tekortschiet,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van
de wederpartij, waaronder in ieder geval zijn
begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een forfaitair
bedrag van 15 % van de hoofdsom.
8. Indien BVR zich genoodzaakt ziet om alsnog
voldoening van haar vordering in rechte te verkrijgen, is de wederpartij verplicht alle door BVR
gemaakte kosten te vergoeden die verband
houden met een gerechtelijke of arbitrageprocedure tussen de wederpartij en BVR waarbij
de wederpartij volledig of in overwegende mate
in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten
zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten
van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten en dergelijke, ook voor zover deze kosten
het door de rechter terzake toegewezen bedrag
overtreffen. Deze kosten zijn onmiddellijk na het
betreffende vonnis of arrest opeisbaar, ook
indien appel of cassatie wordt of is ingesteld.
VIII.

Data en privacy
1. BVR en wederpartij zullen redelijkerwijs
voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de
van toepassing zijnde privacywetgeving.
2. Voor zover niet anders dan schriftelijk is
overeengekomen met de wederpartij mag BVR,
zonder verdere beperkingen, alle informatie die
BVR verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken.
3. Wederpartij draagt zorg voor up-to-date persoonsgegevens die aan BVR beschikbaar worden gesteld in het kader van uitvoering van de
overeenkomst en overeenkomstig de van toepassing zijnde privacywetgeving.
4. Bij het verwerken van persoonsgegevens die
wederpartij van BVR ontvangt, hierna te noemen de persoonsgegevens, zal wederpartij
slechts handelen op instructie van BVR en ten
behoeve van de doelstellingen toegestaan door
BVR.
5. Wederpartij treft technische en organisatorische
voorzieningen ter bescherming van de persoonsgegevens.

DINK.001 Algemene Voorwaarden Inkoop BVR

6. Wederpartij zal BVR op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de
wijze waarop wederpartij voldoet aan de van
toepassing zijnde privacywetgeving.
7. Wederpartij dient BVR onmiddellijk, en in ieder
geval binnen 24 uur, op de hoogte te brengen,
indien:
a. wederpartij een verzoek tot informatieverstrekking, een dagvaarding of een verzoek
tot inspectie van een bevoegde
overheidsinstantie ontvangt, waarbij de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij anderszins wettelijk verboden is om die informatie openbaar te maken;
b. wederpartij voornemens is om de persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar te maken;
c. wederpartij ontdekt of vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden waarbij de persoonsgegevens betrokken zijn.
8. Wederpartij dient BVR onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoek of informatieverzoeken van individuen met betrekking
tot het corrigeren, verwijderen en blokkeren van
de persoonsgegevens. Wederpartij zal niet
rechtstreeks ingaan op dergelijke verzoeken,
tenzij voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd
door BVR.
9. Wederpartij garandeert dat alle data, die zij ter
beschikking stelt aan BVR, op een rechtmatige
wijze is verkregen, ter beschikking is
gesteld en dat de data geen inbreuk maakt op
enige rechten van derden. Wederpartij houdt
BVR gevrijwaard tegen alle claims of
acties van publieke autoriteiten en/of individuen
voortkomend uit inbreuk bij wederpartij en/of
diens dataverwerker waarbij enige rechten van
derden of verplichtingen, die voortvloeien uit de
betreffende privacywetgeving, worden geschonden.
IX.
1.

2.
3.

4.

Overige
Vorderingsrechten van de wederpartij jegens
BVR verjaren uiterlijk na verloop van een jaar
na het ontstaan daarvan, dan wel zoveel eerder als partijen met elkaar overeenkomen.
Door uitvoering van enige overeenkomst doet
de wederpartij expliciet afstand van haar retentierecht.
Het is de wederpartij niet toegestaan het werk
of delen daarvan aan derden uit te besteden of
met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten te doen uitvoeren
dan na schriftelijke toestemming van BVR.
Indien de toestemming wordt verleend, dan
blijft hetgeen tussen BVR en de wederpartij is
overeengekomen onverkort van toepassing.
De wederpartij dient zich te onthouden van het
doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de
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principaal van BVR met betrekking tot uitbreiding of wijziging van het werk.
5. Indien en voor zover door de wederpartij ter
uitvoering van de overeenkomst(en) (werk)tekeningen worden gemaakt waarop (mogelijkerwijs) een intellectueel eigendomsrecht rust,
ziet de wederpartij er uitdrukkelijk vanaf om op
welke wijze dan ook aanspraak te maken op
het (mogelijk) auteursrecht.
6. De tot de overeenkomst behorende tekeningen, modellen, ontwerpen, schema’s, berekeningen en andere bescheiden die BVR aan de
wederpartij heeft verstrekt of die de wederpartij
met het oog op de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt of laten maken, blijven of
worden eigendom van BVR.
7. De wederpartij zal de in lid 6 van dit artikel
bedoelde bescheiden uiterlijk bij de levering
van de zaken/oplevering van de werkzaamheden aan BVR ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan BVR gerechtigd is enige betaling op te schorten totdat de wederpartij aan
deze verplichting voldoet.
8. Het door BVR goedkeuren van tekeningen
en/of berekeningen ontslaat de wederpartij niet
van haar aansprakelijkheid jegens BVR uit
hoofde van onjuistheden in deze tekeningen
en/of berekeningen. Tevens houdt het goedkeuren van tekeningen en/of berekeningen niet
in dat eventuele wijzigingen daarmee als
verrekening gehonoreerd kunnen worden,
Meer- en minderwerk is een separaat traject
zoals in artikel III lid 5 wordt beschreven.
9. BVR heeft te allen tijde het recht enige betalingen die zij dient te voldoen, te verrekenen met
op haar uitstaande bedragen.
10. Terzake de verplichtingen die partijen over en
weer aan elkaar verschuldigd zijn (met name,
doch niet beperkt tot, de kosten die samenhangen met het zelf of door derden doen uitvoeren
van de overeenkomst conform artikel VII),
strekt de administratie van BVR tot volledig en
uitsluitend bewijs daarvan, behoudens door de
wederpartij te leveren tegenbewijs.
X.
1.

2.

XI.
Vangnetbepaling
Wanneer één of meer bepalingen uit de tussen BVR
en de wederpartij gesloten overeenkomst - waaronder dus ook te verstaan onderhavige algemene
voorwaarden inkoop - niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in
stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen die deze ongeldige
bepalingen gelet op de bedoelingen van partijen op
juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, in werking.
Onze Algemene Voorwaarden Inkoop zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland d.d. 22 oktober 2018 onder
nummer 57342431.

Rechtskeuze en geschillen
Op de offerteaanvragen, overeenkomsten en
alle overige rechtsverhoudingen daaruit voortvloeiende tussen BVR en de wederpartij is
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke naar aanleiding daarvan
tussen BVR en de wederpartij ontstaan, zullen
worden beslecht door arbitrage door de Raad
van Arbitrage voor de Bouw, overeenkomstig
haar statuten, zoals deze drie maanden voor
de prijsaanvraag luiden, zulks behoudens de
bevoegdheid van BVR het geschil te doen
beslechten door de bevoegde Burgerlijke
Rechter te Breda.
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