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Artikel 1 Definities 
 
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt 
verstaan onder: 
1.1 Vink: Vink Aannemingsmaatschappij B.V., 

statutair gevestigd te Barneveld 

ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 82992665 

en/of Vink Milieutechnisch Adviesbureau 

B.V. statutair gevestigd te Barneveld 

ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 09080795 

en/of aan Vink verbonden 

vennootschappen/ondernemingen, hierna 

te noemen “Vink”. 

1.2 Leverancier: de (rechts)persoon die met 

Vink een overeenkomst heeft gesloten, of 

waarmee Vink mogelijk een overeenkomst 

zal sluiten.  

1.3 Overeenkomst: de tussen Vink en de 

Leverancier gesloten overeenkomst, 

inclusief alle daarbij behorende bijlagen en 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden en 

alle (rechts)handelingen die daarmee 

verband houden.   

1.4 Schriftelijk: elke vorm van communicatie 
via de post, e-mail of ander elektronisch 
dataverkeer. 

1.5 Algemene Inkoopvoorwaarden: deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden; deze zijn 
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 
Gelderland, locatie Arnhem op < datum > 
onder nummer < nummer >. 

1.6 Prestaties of in enkelvoud Prestatie: 

zonder limitatief te zijn de Overeenkomst 

met en/of bestelling van Vink, de verkoop 

en/of levering van zaken en goederen door 

Leverancier aan Vink, het vervaardigen 

van goederen, zaken en/of (onder)delen 

daarvan door de Leverancier aan Vink 

en/of het uitvoeren van werkzaamheden en 

diensten door de Leverancier ten behoeve 

van Vink, alsmede alle rechts- en feitelijke 

handelingen die daarmee verband houden, 

dit alles steeds in de ruimste zin van het 

woord. 

1.7 Personeel: onderaannemers van 

Leverancier, personen die in dienst zijn van 

of ingehuurd/ingeleend zijn door 

Leverancier, althans de (rechts)personen 

die werken onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van de Leverancier of 

diens onderaannemers en hun 

onderaannemers enzovoort, die de 

Prestatie (mede) uitvoeren althans daarbij 

betrokken zijn, alsmede iedere 

(rechts)persoon die op verzoek/in opdracht 

van de Leverancier, of diens 

onderaannemers en hun onderaannemers 

enzovoort alsmede andere derden, 

betrokken en/of aanwezig is. 

1.8 Documenten of in enkelvoud Document: 

garantieverklaringen, 

gebruiksaanwijzingen, tekeningen, CE-

verklaring van overeenstemming, en alle 

vanwege Regelingen en/of door het 

Bevoegd Gezag voorgeschreven 

vergunningen en documentatie. 

1.9 Bevoegd Gezag: iedere overheids- 

(internationaal, EU en/of nationaal) of 

semi-overheidsinstelling en/of particuliere 

instelling, alles in de meest ruime zin van 

het woord, die vanwege Regelingen, de 

bevoegdheid heeft beslissingen te nemen 

die de Prestatie beïnvloeden of kunnen 

beïnvloeden, waarbij ook onbevoegd 

genomen beslissingen als beslissingen van 

een Bevoegd Gezag worden aangemerkt. 

1.10 Regelingen of in enkelvoud Regeling: alle 

van toepassing zijnde verdragen, 

nationale-,  EU- en  internationale- wetten, 

regelingen, verordeningen, richtlijnen, 

vergunningen; voorwaarden en adviezen 

van leveranciers, brancheafspraken, 

regels van zelfregulering, richtlijnen en 

beslissingen van het Bevoegd Gezag, alles 

in de meest ruime zin van het woord.    

 
Artikel 2 Toepasselijkheid  
 
2.1  Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

van toepassing op iedere Prestatie, 

aanbieding, offerte aanvraag, offerte, 

opdracht, opdrachtbevestiging en/of -

aanvaarding, Overeenkomst en andere 

rechts- en feitelijke handeling, hoe ook 

genaamd en steeds in de meest ruime zin 

van het woord, in de relatie tussen Vink en 

Leverancier.  
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2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden gelden 

slechts indien deze Schriftelijk en 

uitdrukkelijk door Vink zijn bevestigd. Deze 

afwijkingen en/of aanvullingen gelden dan 

uitsluitend voor die Overeenkomst waarbij 

de afwijkende bedingen worden gemaakt. 

Verkoop- en/of andere voorwaarden, hoe 

ook genaamd, gelden slechts in zoverre, 

indien die volledig in overeenstemming zijn 

met deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

en worden – voor zover dit niet het geval is 

– bij deze uitdrukkelijk door Vink van de 

hand gewezen. In het geval er twijfel 

bestaat omtrent de vraag of een zodanige 

strijdigheid aanwezig is, gelden slechts 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Van 

twijfel is sprake als Vink die mening is 

toegedaan, behoudens te leveren 

tegenbewijs door Leverancier. 

 

2.3 In het geval dat de Overeenkomst qua 
inhoud afwijkt van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud 
van de Overeenkomst.  

2.4 Bepalingen in deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden waarop in de 
Overeenkomst geen afwijkingen staan, 
blijven onverkort op de Overeenkomst van 
toepassing. 

 
2.5 De “kopjes” boven de artikelen zijn 

uitsluitend bedoeld om het lezen van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden te 

vereenvoudigen. Aan deze kopjes komt 

dan ook geen zelfstandige betekenis toe. 

 

2.6 Indien één of meerdere bepalingen, een 

deel van een bepaling, althans een 

samenstel van bepalingen, in de 

Overeenkomst en/of deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden nietig, vernietigbaar of 

anderszins onverbindend of onwerkbaar 

is/zijn, tast dit de geldigheid van de 

toepasselijkheid van de overige bepalingen 

niet aan. In het geval er sprake is van een 

nietige, vernietigde, onverbindende of 

onwerkbare bepaling is de Leverancier 

verplicht om op eerste verzoek van Vink 

met Vink een nieuwe bepaling of samenstel 

daarvan overeen te komen, die qua doel en 

strekking zo veel mogelijk overeenkomt 

met de oorspronkelijke nietige, vernietigde, 

onverbindende of onwerkbare bepaling. 

Indien er sprake is van een strijdigheid 

tussen de diverse bepalingen, bepaalt Vink 

welke bepaling(en) voorrang heeft/hebben. 

 

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van 
een Overeenkomst 

 

3.1 Tenzij door Vink Schriftelijk en uitdrukkelijk 

anders is aangegeven, is iedere 

offerteaanvraag, aanbieding of 

prijsaanvraag die zij doet steeds 

vrijblijvend.  

 

3.2 Offertes, aanbiedingen e.d., afkomstig van 

Leverancier gelden als een onherroepelijk 

aanbod, tenzij uit de offertes e.d. 

ondubbelzinnig blijkt dat deze herroepelijk 

of vrijblijvend zijn.  

 

3.3 Een Overeenkomst tussen Vink en 

Leverancier komt pas tot stand indien een 

daartoe bevoegde medewerker van Vink 

een opdrachtbevestiging, hetzij een offerte 

of aanbieding e.d. van Leverancier 

Schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard, 

hetzij ter zake een schriftelijke bevestiging 

heeft verstuurd. Leverancier zal, ongeacht 

de grondslag, waaronder, doch niet 

gelimiteerd tot, dwaling, nimmer een 

beroep doen op (partiële) nietigheid, 

(partiële) vernietigbaarheid van (delen van) 

de Overeenkomst.   

 

3.4 Alle mededelingen omtrent de 

Overeenkomst moeten door Leverancier 

Schriftelijk worden gedaan of bevestigd. 

Een mondelinge 

order/opdracht/Overeenkomst bindt Vink 

niet, behoudens voor zover de mondelinge 

order/opdracht door een daartoe bevoegde 

medewerker van Vink Schriftelijk is 

bevestigd. 

 

3.5 Alle handelingen en/of kosten die de 

Leverancier verricht/maakt voorafgaand 
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aan de totstandkoming van de 

Overeenkomst zijn voor rekening en risico 

van Leverancier. 

 
Artikel 4 Prijzen, facturering en betaling 
 
4.1 Tenzij Vink en Leverancier Schriftelijk 

anders zijn overeengekomen, zal de voor 

de Prestatie overeengekomen prijs 

inclusief transport(kosten) conform 

Incoterm 2020, Delivered Duty Paid (DDP) 

en inclusief deugdelijke verpakking en 

verzekering en alle andere kosten of 

heffingen van derden waaronder vanwege 

het Bevoegd Gezag, alsmede de kosten 

van het lossen op het door Vink opgegeven 

afleveradres zijn. 

   

4.2 Indien Leverancier een overeengekomen 

en/of een hem op grond van enige 

Regeling  toekomende bevoegdheid tot 

prijsverhoging uitoefent, is Vink bevoegd 

de Overeenkomst  zonder 

ingebrekestelling en zonder schadeplichtig 

te zijn, te ontbinden. Leverancier zal geen 

beroep kunnen doen op een 

overeengekomen en/of een hem op grond 

van enige Regeling toekomende, 

bevoegdheid tot prijsverhoging voor reeds 

door Vink gedane bestellingen en/of door 

Leverancier verrichtte Prestaties. 

 

4.3 Leverancier dient facturen in euro’s in, 

tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

 

4.4 De facturen van de Leverancier voldoen 

volledig aan de factureringsregels van de 

desbetreffende EU-lidstaat en nadere 

afspraken met Vink. Op de facturen dient 

de Leverancier ten minste te vermelden: 

(i) Het complete projectnummer; 

(ii) Verplichtingsbon met kenmerk van 

Vink; 

(iii) BTW nummer van Vink; 

(iv) BTW nummer van de Leverancier; 

(v) Nadere eisen op basis van 

Regelingen en/of het Bevoegd 

Gezag.  

Facturen die niet aan voorgaande eisen 

voldoen, zullen door Vink niet in 

behandeling worden genomen maar aan 

Leverancier worden geretourneerd. 

 

4.5 In geval van een Prestatie die onder meer 

uit levering van zaken bestaat dient binnen 

dertig (30) dagen na de levering een 

factuur door Leverancier te worden 

ingediend. 

 

4.6 Betaling door Vink zal geschieden binnen 

vijfenveertig (45) dagen, tenzij partijen 

Schriftelijk anders zijn overeengekomen, 

mits de Prestatie door Vink is goedgekeurd 

en na ontvangst van alle Documenten, 

waaronder een correct geadresseerde en 

volledige factuur. 

 

4.7 Indien Leverancier enige verplichting uit 

hoofde van de Overeenkomst of deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden niet, of niet 

volledig, nakomt, is Vink gerechtigd de 

Overeenkomst buitengerechtelijk te 

ontbinden en/of de betalingsverplichting 

aan Leverancier op te schorten. 

 

4.8 Vink is te allen tijde bevoegd vorderingen 

van Leverancier op haar te verrekenen met 

vorderingen die zij, uit welke hoofde dan 

ook, heeft op Leverancier. Leverancier is 

uitsluitend na schriftelijke toestemming van 

een daartoe bevoegde medewerker van 

Vink, bevoegd  vorderingen van Vink  te 

verrekenen met zijn vorderingen. 

 

4.9 Betaling door Vink houdt op geen enkele 

wijze afstand van enig recht in. 

 
Artikel 5 Levering van zaken  
 
5.1 Een Prestatie die (ook) uit de levering van 

zaken bestaat, dient op de in de 

Overeenkomst, order, opdracht of deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden vermelde 

wijze, plaats en tijd te geschieden. Indien 

daaromtrent niets is overeengekomen, zal 

de levering op eerste verzoek van Vink 

geschieden op het bedrijfsadres van Vink. 
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Onder levering wordt mede verstaan de 

levering van alle bijbehorende 

hulpmiddelen en Documenten. 

 

5.2 Tenzij Schriftelijk anders 

overeengekomen, is Leverancier niet 

gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

Indien Leverancier een order in 

deelleveringen wenst uit te leveren, dient 

Leverancier Vink hiervan, onder opgave 

van de voorgestelde data van de 

leveringen, Schriftelijk in kennis te stellen. 

Deelleveringen zijn slechts toegestaan 

indien Leverancier hiervoor van een 

daartoe bevoegde medewerker van Vink 

Schriftelijk goedkeuring heeft ontvangen. 

Indien goedkeuring voor deellevering is 

verleend, wordt voor de toepassing van dit 

artikel, onder levering mede een 

deellevering verstaan. Vink is gerechtigd 

om zonder voorafgaande mededeling niet-

overeengekomen deelleveringen en/of 

zaken die teveel zijn geleverd voor 

rekening en risico van Leverancier terug te 

zenden. 

 

5.3 Tenzij Schriftelijk anders bepaald, geldt de 

overeengekomen lever- of prestatietijd, 

waaronder ook iedere deellevering is te 

begrijpen, als een fatale termijn. Door het 

overschrijden van een overeengekomen 

termijn voor (delen van) de levering van 

zaken is Leverancier in verzuim. 

 

5.4 Leverancier zal, onverminderd het recht 

van Vink vergoeding van eventueel 

geleden schade te vorderen, voor elke 

week of deel daarvan  waarmee een 

leveringstermijn, waaronder ook iedere 

deellevering is te begrijpen, is 

overschreden, zonder ingebrekestelling 

een onmiddellijk opeisbare boete 

verschuldigd zijn ten bedrage van 1% van 

de ordersom, met een maximum van 10% 

van de ordersom.  

 

5.5 Levering dient vergezeld te gaan van de 

afgifte van Documenten, waaronder doch 

niet gelimiteerd tot hetgeen is opgenomen 

in Regelingen, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot de van toepassing zijnde 

EU-machinerichtlijn (2006/42 EG) en/of zijn 

opvolger en Regelingen die naar 

aanleiding daarvan zijn/worden opgesteld. 

Voor elke van toepassing zijnde richtlijn 

dient door Leverancier, zonder limitatief te 

zijn, aan het volgende te worden voldaan: 

(i) Leverancier zal een Verklaring van 
Overeenstemming (CE-verklaring) 
(doen) opstellen en ondertekenen 
door een daartoe bevoegde 
(rechts)persoon, indien en voor zover 
deze niet bij de Documenten is 
gevoegd zal die op eerste verzoek van 
Vink door Leverancier, kosteloos, aan 
Vink worden overhandigd; 

(ii) Leverancier zal een Technisch 
(Constructie) Dossier samenstellen 
en archiveren en dit dossier op 
eerste verzoek, kosteloos,  aan Vink 
ter beschikking stellen. 

Kosten die worden gemaakt, komen voor 
rekening van Leverancier. 

 
5.6 Indien Leverancier meent dat hij zijn 

(leverings-)verplichtingen niet, niet tijdig of 

niet volledig en/of behoorlijk zal kunnen 

nakomen, dient hij hiervan onmiddellijk 

mededeling te doen aan Vink onder 

vermelding van de feitelijke 

omstandigheden die - tijdige of behoorlijke 

- nakoming in de weg staan. Dit geldt 

eveneens indien de oorzaak hiervan 

volgens Leverancier bij Vink is gelegen. 

 

5.7 De levering is voltooid op het moment dat 

de Prestatie, bestaande uit ondermeer de 

levering van zaken en Documenten,  door 

of namens Vink in ontvangst is genomen, 

aan de in dit artikel vermelde voorwaarden 

is voldaan en door een daartoe bevoegde 

medewerker van Vink Schriftelijk voor 

akkoord is getekend voor aflevering. 

Laatstgenoemde ondertekening laat 

onverlet dat de geleverde zaken op basis 

van artikel 15 van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden kunnen worden 

afgekeurd. Voorts kan Leverancier aan de 

in de eerste zin genoemde ondertekening 

door Vink geen enkel recht ontlenen en de 
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ondertekening staat bijgevolg niet in de 

weg aan het door Vink uitoefenen van haar 

rechten uit hoofde van deze 

Overeenkomst, hetgeen ondermeer, doch 

niet gelimiteerd tot, het geval is  bij een 

tekortkoming aan de zijde van de 

Leverancier. 

 

5.8 Leverancier is niet bevoegd zijn 

leveringsverplichting op te schorten in 

geval Vink tekort schiet in de nakoming van 

haar verplichtingen. 

 

Artikel 6 Eigendom en risico 

 
6.1 Het eigendom en risico van de Prestatie die 

(ook) uit de levering van zaken bestaat, 

gaat van Leverancier op Vink over op het 

moment dat de zaken en Documenten op 

de door Vink aangegeven afleveradressen 

zijn aangekomen en zijn gelost tenzij: 

(i) anders is overeengekomen of; 

(ii) de Prestatie tijdens of na de levering 

door Vink wordt afgekeurd.  

 
6.2 Leverancier garandeert dat door Vink de 

onbezwaarde eigendom van de deze 

zaken wordt verkregen en vrijwaart Vink 

voor iedere aanspraak van derden op deze 

Prestatie. In geval van aanspraken van 

derden is Leverancier aansprakelijk voor 

alle schade die Vink als gevolg daarvan 

lijdt. 

 

6.3 Prestaties, waaronder zaken, worden 

zonder eigendomsvoorbehoud geleverd. 

Leverancier doet hierbij tevens afstand van 

alle rechten en bevoegdheden met 

betrekking tot de geleverde Prestatie zoals, 

doch niet gelimiteerd tot, het retentierecht 

en het recht van reclame. 

 
Artikel 7 Verpakking 
 
7.1 Leverancier zal de zaken voor zijn rekening 

met inachtneming van de beslissingen van 

het Bevoegd Gezag en/of Regelingen en 

op een voor de zaken geëigende manier, 

verpakken zodat deze hun bestemming in 

goede staat en onbeschadigd bereiken. 

Leverancier is aansprakelijk voor de 

schade veroorzaakt door onvoldoende dan 

wel inadequate verpakking en/of 

verpakking die niet aan de in dit lid 

vermelde voorwaarden voldoet. 

 

7.2 Indien Vink dit wenst draagt Leverancier, 

kosteloos, zorg voor adequate labels op 

onderdelen. 

 

7.3 Leverancier dient voor elke levering een 

pakbon bij te voegen waarop is vermeld: 

(i) het volledige projectnummer van 
Vink; 

(ii) per onderdeel het itemnummer, 
hoeveelheid, omschrijving en label 
en 

(iii) hijsvoorschriften, indien van 
toepassing. 

 
7.4 Op zaken met een stukgewicht groter dan 

1.000 (duizend) kilogram dient tevens het 

gewicht duidelijk vermeld te worden. 

 

7.5 Leverancier dient verpakkingsmateriaal, 

waaronder (leen)emballage, op eerste 

verzoek van Vink en voor rekening en risico 

van Leverancier terug te nemen. 

 

7.6 Vink is gerechtigd de te leveren zaken niet 

in ontvangst te nemen, indien aan de 

vorenbedoelde voorschriften en 

bepalingen niet is voldaan. Leverancier is 

dan aansprakelijk voor de schade die Vink 

lijdt.  

 
Artikel 8 Transport gevaarlijke stoffen 
 
8.1 Gevaarlijke stoffen, alle stoffen die volgens 

het Bevoegd Gezag en/of Regelingen, 

zonder limitatief te zijn, zoals ondermeer 

bedoeld in artikel 6:175 van het Burgerlijk 

Wetboek. Gevaarlijke stoffen dienen door 

Leverancier met inachtneming van de 

Regelingen van Documenten te zijn 

voorzien, verpakt, getransporteerd en 

opgeslagen te worden en dienen door 

Leverancier gemarkeerd te worden met 

symbolen, merktekens, aantallen en 
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hoeveelheden, belettering e.d. conform het 

in dit artikel bepaalde. Leverancier is 

verantwoordelijk voor alle noodzakelijke 

vergunningen en toestemmingen of andere 

bijzondere maatregelen die vereist zijn om 

deze stoffen te verpakken, vervoeren, 

opslaan en lossen conform Regelingen en 

aanwijzingen van het Bevoegd Gezag. 

Leverancier zal Vink alle in dit artikel 

benodigde informatie aanleveren conform 

Regelingen, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot REACH (Registration, 

Evaluation and Authorisation of Chemicals. 

EG nr. 1907/2006) en/of zijn opvolger en 

Regelingen die naar aanleiding daarvan 

zijn/worden opgesteld alsmede 

aanwijzingen van het Bevoegd Gezag. 

 
Artikel 9 Uitvoering van werkzaamheden en 
diensten 
 
9.1 Indien de Prestatie ook bestaat uit de 

uitvoering van werkzaamheden en 

diensten, dient de Prestatie te geschieden 

op de wijze en tijd zoals in de 

Overeenkomst, order, opdracht of deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden is 

aangegeven. 

 

9.2 De Leverancier is verplicht Vink bij het 

aangaan of uitvoeren van de 

Overeenkomst te waarschuwen voor 

onjuistheden in de opdracht. Dit geldt, 

zonder limitatief te zijn voor:  

(i) strijdigheid met Regelingen en/of 

aanwijzingen van het Bevoegd 

Gezag; 

(ii) gebreken en ongeschiktheid van 

zaken of informatie  afkomstig van 

Vink, zoals, doch niet gelimiteerd tot 

ongeschiktheid (waaronder 

verontreiniging) van de grond 

waarop Vink de werkzaamheden of 

een werk laat uitvoeren, alsmede 

fouten of gebreken in door Vink 

verstrekte plannen, tekeningen, 

berekeningen, bestekken, 

veiligheids- en 

uitvoeringsvoorschriften, 

voorgeschreven werkwijzen, 

bouwstoffen, materialen en/of 

hulpmiddelen.  

Indien Leverancier zijn 

waarschuwingsplicht als bedoeld in deze 

bepaling verzaakt, is Leverancier 

aansprakelijk voor alle daaruit 

voortvloeiende (letsel)schade en 

gevolgschade van Vink en/of derden.  

 
9.3 Door het overschrijden van een 

overeengekomen termijn voor het 

uitvoeren van de Prestatie is Leverancier in 

verzuim. Artikel 5 lid 3 en 4 van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van 

overeenkomstige toepassing indien een 

overeengekomen termijn voor het 

uitvoeren van de Prestatie door 

Leverancier wordt overschreden. Indien 

Leverancier meent dat hij zijn (leverings-

)verplichtingen niet, niet tijdig of niet 

volledig en/of behoorlijk zal kunnen 

nakomen, is artikel 5 lid 6 van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden van 

overeenkomstige toepassing. 

 

9.4 De uitvoering van de Prestatie is voltooid, 

dan wel de Prestatie wordt als voltooid 

beschouwd, op het moment dat een 

daartoe bevoegde medewerker van Vink 

Schriftelijk heeft bevestigd dat deze 

Prestatie is verricht en is goedgekeurd. 

Onder voltooid wordt mede verstaan de 

levering van alle bijbehorende 

hulpmiddelen en Documenten. De 

schriftelijke bevestiging laat onverlet dat de 

Prestatie op basis van artikel 15 van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden kan worden 

afgekeurd. 

Voorts kan Leverancier aan de in de eerste 

zin genoemde goedkeuring door Vink geen 

enkel recht ontlenen en de ondertekening 

staat bijgevolg niet in de weg aan het door 

Vink uitoefenen van haar rechten uit 

hoofde van deze Overeenkomst, hetgeen 

ondermeer, doch niet gelimiteerd tot,  het 

geval is bij een tekortkoming aan de zijde 

van de Leverancier. 
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9.5 Leverancier is niet bevoegd de uitvoering 

van de Prestatie op te schorten ingeval 

Vink tekort schiet in de nakoming van haar 

verplichtingen. 

 
9.6 Het eigendom en risico van de Prestatie 

gaat van Leverancier op Vink over op het 

moment dat de Prestatie conform 

Overeenkomst is uitgevoerd tenzij: 

(i) anders is overeengekomen of; 
(ii) de Prestatie na de levering door Vink 

is afgekeurd.  
 

9.7 Leverancier garandeert dat door Vink de 

onbezwaarde eigendom van deze 

Prestatie wordt verkregen en vrijwaart Vink 

voor iedere aanspraak van derden op deze 

zaken. In geval van aanspraken van 

derden is Leverancier aansprakelijk voor 

alle schade die Vink als gevolg daarvan 

lijdt. 

 

9.8 Prestaties worden zonder 

eigendomsvoorbehoud geleverd. 

Leverancier doet hierbij tevens afstand van 

alle rechten en bevoegdheden met 

betrekking tot de geleverde Prestatie, zoals 

doch niet gelimiteerd tot het retentierecht 

en het recht van reclame. 

 

9.9 De bewerking of verwerking door 

Leverancier van in lid 6 van dit artikel 

genoemde Prestatie, alsmede van door 

Vink dan wel derden ter beschikking 

gestelde zaken worden geacht te 

geschieden namens en voor Vink. 

 

9.10 Leverancier verplicht zich om Vink, 

terstond na een daartoe door Vink gedaan 

verzoek, in de gelegenheid te stellen de 

Prestatie als bedoeld in lid 6 van dit artikel 

als eigenaar tot zich te nemen, zelfs indien 

zulks ten nadele van als dan eventueel 

nieuw ontstane zaken zou zijn, en/of te 

bewerkstelligen, dat door meer genoemde 

derde(n) ten behoeve van Vink 

verklaringen worden afgegeven met als 

strekking het veilig stellen van het 

eigendomsrecht van Vink. 

9.11 Leverancier draagt het risico voor de 

Prestatie, in welke staat van voltooiing 

deze zich ook bevindt, alsmede voor de 

door Vink beschikbaar gestelde 

hulpmiddelen, waaronder, doch niet 

gelimiteerd tot, de in lid 6 van dit artikel 

genoemde zaken. 

 
Artikel 10 Vergunningen 
 
10.1 Leverancier, of de door hem ingeschakelde 

Personeel, is verplicht  om bij het aangaan 

van de Overeenkomst en gedurende de 

gehele uitvoering van de Overeenkomst dit 

conform Regelingen uit te voeren, te 

beschikken over alle verplichte 

Documenten en toestemming van het 

Bevoegd Gezag die noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

10.2 Leverancier verplicht zich om Vink terstond 

te berichten zodra Leverancier bekend is 

met het aflopen, intrekken of beperken van 

enig Document, zoals, doch niet 

gelimiteerd tot, een vergunning en/of 

maatregel van het Bevoegd Gezag,  

waardoor Leverancier niet meer kan 

voldoen aan de verplichtingen zoals 

omschreven in lid 1 van dit artikel. 

 

10.3 Ingeval Leverancier zijn verplichtingen niet 

of niet tijdig kan nakomen vanwege het niet 

voldoen aan de verplichtingen zoals 

omschreven in lid 1 van dit artikel, is Vink 

gerechtigd de bedoelde Prestatie te (doen) 

verrichten voor rekening en risico van de 

Leverancier. Vink zal Leverancier daarvan 

in kennis stellen. 

 

10.4 Leverancier zal Vink schadeloos stellen 

voor alle kosten en uitgaven en Vink 

vrijwaren voor aanspraken, boetes en 

andere sancties van welke aard ook, 

vanwege het niet voldoen aan voor de 

uitvoering van de Overeenkomst verplichte 

Documenten, waaronder,  doch niet 

gelimiteerd tot, vergunningen. 

 
 



ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VINK 

8 
 

Artikel 11 Meer- en minder werk 
 
11.1 Indien Leverancier meent dat voordat hij 

een aanvang maakt met de Prestatie deze 

in aard en/of omvang wijziging behoeft en 

daardoor kostenverhogende dan wel 

kostenverlagende omstandigheden 

ontstaan, is Leverancier verplicht Vink 

daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis te 

stellen. Vink is gerechtigd de 

Overeenkomst dan kosteloos te ontbinden. 

Vink is niet gehouden enige prijsverhoging 

te voldoen, indien Leverancier zijn 

waarschuwingsplicht niet is nagekomen. 

 

11.2 Meerwerk en/of andere afwijkingen van de 

opdracht van Vink aan Leverancier, ook 

wanneer het een bezuiniging of verbetering 

betreft, worden uitsluitend verricht nadat 

deze Schriftelijk door een daartoe 

bevoegde medewerker van Vink aan 

Leverancier zijn opgedragen. 

 

11.3 Aanvullende werkzaamheden die door 

Vink bij Leverancier zijn aangevraagd voor 

of tijdens de uitvoering van 

werkzaamheden en/of diensten dient 

Leverancier separaat aan te bieden tegen 

een vaste prijs, tenzij anders tussen Vink 

en Leverancier is overeengekomen. 

 
Artikel 12 Onder-leveranciers, 
onderaannemers en andere derden 
 
12.1 Leverancier is verantwoordelijk voor en 

draagt zorg voor het Personeel. De keuze 

door Leverancier voor het inschakelen van 

Personeel is aan de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van Vink 

onderworpen. Deze goedkeuring ontheft 

Leverancier echter in geen enkel opzicht 

van zijn aansprakelijkheid voor de juiste en 

tijdige nakoming van zijn verplichtingen op 

grond van de Overeenkomst alsmede die 

van het Personeel.  

 

12.2 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

van overeenkomstige toepassing op 

Personeel. Leverancier dient Personeel 

hiervan tijdig en volledig op de hoogte te 

brengen. 

12.3 Leverancier zal, indien door Vink gewenst, 

kopieën van opdrachten/overeenkomsten 

etc. met Personeel (eventueel zonder prijs) 

aan Vink toezenden en wel binnen veertien 

(14) dagen na het verstrekken van deze 

opdrachten. 

 
Artikel 13 Uitvoeringsschema, 
voortgangsrapportering, toezicht en 
samenwerking 
 
13.1 De Leverancier is verplicht, indien door 

Vink verzocht, binnen veertien (14) dagen 

een uitvoeringsschema en/of montageplan 

met betrekking tot de te verrichten 

Prestatie bij Vink in te dienen, onder meer 

inhoudende: 

(i) het communicatieschema;  
(ii) het aanvangstijdstip en een 

tijdschema waarin de planning en 
doorlooptijd zijn geregeld; 

(iii) de geplande wekelijkse personele 
bezetting en het montage- en 
opslagterrein, dat Leverancier meent 
nodig te hebben onder opgave van de 
verlangde aanvangsdatum en de 
gebruiksperiode; 

(iv) de nodige hulpmiddelen, waarbij 
overeenkomstig de Overeenkomst 
duidelijk wordt vermeld, welke door 
Leverancier en welke door Vink 
beschikbaar worden gesteld, onder 
opgave van begin- en einddatum van 
het gebruik. 
 

13.2 Wekelijks na aanvang van de Prestatie, 

dan wel op een andere door Vink gewenste 

tijd dan wel wijze, verstrekt Leverancier 

aan Vink een ondertekend en gedateerd 

voortgangsrapport. Tenzij in de 

Overeenkomst anders is bepaald, berust 

de dagelijkse leiding en het toezicht op de 

uitvoering van de werkzaamheden bij 

Leverancier. Ingeval van regie-

werkzaamheden dient de verantwoording 

van de gewerkte uren te geschieden op 

geaccordeerde urenstaten, welke uiterlijk 

op maandag van de week volgend op die 

welke werden verantwoord, te worden 

ingediend bij Vink. Deze urenstaten zijn 
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pas geldig indien deze door een daartoe 

bevoegde medewerker van Vink Schriftelijk 

zijn geaccordeerd. Vink is bevoegd de door 

Leverancier verrichte werkzaamheden 

en/of diensten te controleren. Bepalingen 

in artikel 15 van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden zijn op deze controle 

van toepassing. 

 

13.3 Leverancier dient toe te staan, dat op of 

nabij het werk andere werken worden 

uitgevoerd en dient er voor te zorgen dat 

deze door de uitvoering van zijn werk niet 

worden belemmerd of belet. Leverancier 

dient er voor te zorgen, dat de 

bedrijfsactiviteiten van Vink door de 

uitvoering van het werk geen stoornis of 

schade ondervinden. 

 

Artikel 14 Hulpmiddelen en gegevens 
 
14.1 Alle hulpmiddelen, zoals, maar niet beperkt 

tot, tekeningen en gereedschappen die 

door Vink voor de uitvoering van de 

Overeenkomst aan Leverancier 

beschikbaar worden gesteld dan wel door 

Leverancier zijn aangeschaft op kosten van 

Vink, zijn eigendom van Vink en zijn te allen 

tijde door Vink direct opeisbaar. 

Leverancier zal al deze hulpmiddelen voor 

zijn rekening en risico beheren, gebruiken 

en in goede staat houden. De 

hulpmiddelen die Vink voor de uitvoering 

van de Overeenkomst, order en/of 

opdracht aan Leverancier beschikbaar 

stelt, dienen als eigendommen van Vink 

herkenbaar afzonderlijk te worden 

opgeslagen en mogen niet zonder 

schriftelijke toestemming van Vink van het 

opslag- en/of montageterrein worden 

afgevoerd. Het gebruik van de in dit lid 

bedoelde zaken en informatie geschiedt 

voor rekening en risico van de Leverancier. 

Vink is niet aansprakelijk voor eventuele 

schade die daardoor wordt veroorzaakt. 

Leverancier vrijwaart Vink voor aanspraken 

van derden, waaronder, doch niet 

gelimiteerd tot, het Personeel.   

 

14.2 Leverancier zal de hulpmiddelen zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel niet gebruiken 

voor, of laten gebruiken door derden, 

waaronder Personeel, tenzij daartoe 

Schriftelijk gemachtigd door Vink. 

 

14.3 Alle tekeningen en van toepassing zijnde 

andere gegevens, nodig voor verkrijging 

van enig Document, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot een CE-verklaring, nodig 

voor het monteren, gebruiken, 

onderhouden en repareren van de door 

Leverancier te leveren zaken, moeten op 

eerste verzoek van Vink aan Vink worden 

toegezonden. 

 

14.4 Teneinde Vink in staat te stellen tot 

gebruik, onderhoud en reparatie van de 

Prestatie en van alle onderdelen daarvan, 

alsook tot het aanschaffen van onderdelen, 

stelt Leverancier, voor zijn rekening op 

eerste verzoek van Vink, Vink in het bezit 

van complete en goed reproduceerbare 

CAD-tekeningen en technische 

beschrijvingen  weergevende de feitelijke 

toestand van hetgeen in de levering 

begrepen is. De technische Documenten 

moeten alle door Vink gewenste details 

bevatten. In afwijking van het 

bovenstaande kan voor handelsartikelen 

uit standaardvoorraad worden volstaan 

met het serie- en typenummer en fabrikant. 

 
Artikel 15 Keuring 
 
15.1 Vink is te allen tijde gerechtigd de Prestatie 

aan een (tussentijdse) keuring te (doen) 

onderwerpen, onder meer voor wat betreft: 

(i)  de kwaliteit en de juiste toepassing 
van de gebruikte materialen en/of 

(ii)  de uitvoering en de voortgang in de 
fabriek en werkplaatsen van 
Leverancier en/of de onder-
leveranciers, onderaannemers en/of 
andere door Leverancier 
ingeschakelde derden. 

 
15.2 Vink is voorts gerechtigd (tussentijds) te 

(laten) onderzoeken of de Prestatie 

conform de Overeenkomst en deze 
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Algemene Inkoopvoorwaarden is en/of 

wordt uitgevoerd. 

15.3 Leverancier is verplicht aan de 

(tussentijdse) keuringen en onderzoeken 

zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel zijn 

volledige en kosteloze medewerking te 

verlenen. 

 

15.4 Leverancier verbindt zich ervoor zorg te 

dragen dat Vink, dan wel door haar 

ingeschakelde derden, kosteloos, tijdens 

werkuren toegang verkrijgen tot diens 

fabrieken en werkplaatsen, alsmede tot die 

van zijn Personeel. Leverancier is verplicht 

aan Vink, dan wel door haar ingeschakelde 

derden alle door hen gevraagde 

inlichtingen, omtrent de Overeenkomst 

betrekking hebbende, te verschaffen en 

hun alle verlangde medewerking tot de 

behoorlijke uitoefening van hun taak te 

verlenen. 

 

15.5 Vink en door haar ingeschakelde derden 

hebben het recht de gekeurde Prestatie 

van merken te voorzien en zijn tot 

(tussentijdse) afkeuring bevoegd. Reden 

tot (tussentijdse) afkeuring kan onder meer 

zijn, maar niet beperkt tot, de constatering 

dat niet aan de Overeenkomst en/of 

overeengekomen eisen wordt voldaan of 

dat aan de Prestatie, waaronder zaken, 

bewerkingen zijn uitgevoerd om fouten of 

gebreken te verbergen en/of te herstellen. 

 

15.6 Indien de Prestatie in fabrieken of 

werkplaatsen van Leverancier of Personeel 

wordt gekeurd, zijn de kosten van de 

keuring voor rekening van Leverancier. De 

kosten van door Vink ingeschakelde 

derden zijn voor haar rekening. De kosten 

verbonden aan een eventuele herkeuring 

zijn geheel voor rekening van Leverancier.  

 

15.7 In geval van (tussentijdse) afkeuring zal 

Vink Leverancier daarvan in kennis stellen 

en zal Vink beslissen of de Leverancier: 

(i)  de afgekeurde Prestatie binnen een 
door Vink bepaalde termijn en naar 
haar keuze op eerste verzoek dient 

te herstellen, vervangen of het 
ontbrekende aanvullen totdat aan de 
overeengekomen eisen is voldaan 
en/of 

(ii)  de Prestatie binnen een door Vink 
bepaalde termijn alsnog in 
overeenstemming met de 
Overeenkomst en/of deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden dient uit te 
voeren, 

tenzij Vink de voorkeur geeft aan 
ontbinding van de Overeenkomst. Een en 
ander geldt onverminderd de andere 
rechten van Vink uit hoofde van een 
tekortkoming (waaronder het recht op 
schadevergoeding). Alle in verband met dit 
lid te maken kosten (inclusief die van 
reparatie en demontage) komen voor 
rekening van Leverancier. Vink is niet 
schadeplichtig jegens Leverancier. 

  
15.8 Voor zover Leverancier haar verplichtingen 

uit hoofde van het vorige lid niet nakomt, is 

Vink gerechtigd de bedoelde handelingen 

te (doen) verrichten voor rekening en risico 

van de Leverancier. Vink zal Leverancier 

daarvan in kennis stellen. 

 

15.9 Leverancier verleent aan Vink het recht 

om, in geval (tussentijdse) afkeuring, de 

afgekeurde Prestatie, kosteloos, te 

gebruiken totdat aan de overeengekomen 

eisen is voldaan. Het gebruik van 

afgekeurde Prestatie door Vink houdt op 

geen enkele wijze afstand van enig aan 

Vink toekomend recht in verband met de 

afkeuring in. 

 

15.10 Leverancier kan aan de resultaten van een 

keuring of onderzoek als bedoeld in lid 1 of 

2 van dit artikel dan wel aan het 

achterwege blijven daarvan geen enkel 

recht ontlenen. 

 

15.11 Vink is nimmer gebonden aan enige door 

Leverancier gestelde termijn waarbinnen 

door Vink kenbaar moet worden gemaakt 

dat de Prestatie afgekeurd is, althans 

waarbinnen Vink dient te reclameren. 

 

15.12 Enige mededeling van Vink of een door 

haar ingeschakelde derde, in welke vorm 
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dan ook gedaan, hetzij bij Leverancier, 

hetzij bij Personeel, ontheft Leverancier in 

geen enkel opzicht van zijn 

verantwoordelijkheid voor het nakomen 

van zijn verplichtingen zoals 

overeengekomen. 

 
Artikel 16 Garantie 
 
16.1 Leverancier garandeert dat de Prestatie 

beantwoordt aan de Overeenkomst en 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze 

garantie omvat tenminste dat: 

(i) de Prestatie voldoet aan de hoogste 

eisen die volgens de stand der 

techniek ten tijde van de levering 

gesteld kunnen worden, terwijl de 

Prestatie bovendien uit dat materiaal 

dient te worden vervaardigd, dat 

voor het doel waarvoor de Prestatie 

bestemd is, het meest geschikt is. 

Voor zover in de Overeenkomst of in 

de door Vink verstrekte tekeningen 

of andere specificaties (bijvoorbeeld 

standaarden) bepaalde eisen zijn 

gesteld, zullen deze voorrang 

hebben; 

(ii)  geleverde Prestatie geheel compleet 

en voor gebruik gereed en geschikt 

is; 

(iii)  alle onderdelen in de Prestatie zijn 

begrepen, ook die welke niet 

uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn 

genoemd, doch die voor een goede 

werking noodzakelijk zijn, inclusief 

de gebruikelijke beveiligingen, 

speciale gereedschappen e.d.; 

(iv)  de Prestatie beschikt over de 

eigenschappen die zijn toegezegd; 

(v)  de Prestatie nieuw is en vrij is van 

gebreken en rechten van derden; 

(vi)  de Prestatie voorzien is van een 

aanduiding van de producent of van 

degene die de Prestatie in de handel 

brengt; 

(vii)  de Prestatie voorzien en vergezeld is 

van alle gegevens en instructies die 

nodig zijn voor een juist en veilig 

gebruik; 

(viii)  de Prestatie geschikt is voor het doel 

waarvoor de opdracht/order is 

geplaatst dan wel de Overeenkomst 

is gesloten. 

(ix)  de Prestatie voorzien en vergezeld is 

van Documenten waaronder alle 

door Vink verzochte certificaten, 

documentatie, ongeacht of die 

documentatie door Vink is verzocht 

voor, tijdens of na het sluiten van de 

Overeenkomst alsmede van door 

het Bevoegd Gezag bepaalde 

voldoet; 

(x)  de Prestatie geschiedt met 

inachtneming van de eisen van goed 

vakmanschap en dat wordt voldaan 

aan de hoogste eisen die volgens de 

stand der techniek ten tijde van de 

levering gesteld kunnen worden; 

(xi)  de Prestatie ononderbroken zal 

worden uitgevoerd; en 

(xii)  de Prestatie voldoet aan de 

Regelingen en/of door Vink gestelde 

eisen, onder andere op het gebied 

van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, 

milieu en reclame. 

 

16.2 Indien de Prestatie – ongeacht de 

resultaten van voorafgaande 

(goed)keuring – niet blijkt te voldoen aan 

het lid 1 van dit artikel en overige in deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden dan wel in 

de Overeenkomst verstrekte garanties 

en/of overeengekomen eisen, is Vink 

bevoegd de rechten als genoemd in lid 6 en 

7 van dit artikel uit te oefenen. 

 

16.3 In spoedeisende gevallen en in gevallen 

waar al dan niet na overleg met 

Leverancier redelijkerwijs moet worden 

aangenomen dat deze zal tekortkomen in 

de nakoming van zijn 

garantieverplichtingen, is Vink bevoegd de 

rechten als genoemd in lid 6 en 7 van dit 

artikel voor rekening van Leverancier zelf 

uit te voeren of door derden uit te laten 

voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van 

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 
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16.4 Tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen, geldt een 

garantietermijn van twee (2) jaar nadat de 

Prestatie is verricht en door Vink is 

goedgekeurd. 

 

16.5 Een overeengekomen garantietermijn 

begint na acceptatie van het uitgevoerde 

herstel, de vervanging of aanvulling 

waarop de garantiebepalingen van 

toepassing zijn opnieuw te lopen. 

 

16.6 Indien Leverancier niet voldoet aan de 

garantieverplichtingen als bedoeld in dit 

artikel en deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden, is Vink bevoegd de 

Prestatie  voor rekening en risico door een 

derde te doen herstellen en/of vervangen. 

Leverancier is aansprakelijk voor alle 

schade en kosten die Vink in dit kader 

maakt. 

 

16.7 Leverancier is ook aansprakelijkheid voor 

verborgen gebreken bij geleverde zaken 

dan wel verborgen gebleven ondeugdelijk 

verrichte werkzaamheden en/of diensten 

die na de garantietermijn blijken, echter 

niet langer dan vijf (5) jaar na het verstrijken 

van de garantietermijn. 

 
Artikel 17 Geheimhouding 
 
17.1 Leverancier is, zowel tijdens als na 

beëindiging van de Overeenkomst, 

verplicht tot geheimhouding van alle van 

Vink afkomstige informatie (waaronder 

doch niet gelimiteerd tot  kennis, 

handelsgeheimen, gegevens, procedures, 

stoffen, tekeningen, monsters e.d.) die hem 

in het kader van (de uitvoering van) de 

Overeenkomst ter kennis komt en die door 

Vink is aangemerkt als vertrouwelijk dan 

wel waarvan Leverancier het vertrouwelijke 

karakter weet of behoort te weten 

(“Vertrouwelijke Informatie”). Leverancier 

beperkt de toegang tot Vertrouwelijke 

Informatie tot Personeel die deze voor (de 

uitvoering van) de Overeenkomst nodig 

hebben en zal de door hem bij de uitvoering 

van de Overeenkomst betrokken 

(werknemers en/of) derden desgevraagd 

tot eenzelfde geheimhouding verplichten. 

Behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Vink maakt Leverancier 

geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel 

daarvan bekend of openbaar aan enige 

(rechts)personen en zal Leverancier de 

Vertrouwelijke Informatie of enig deel 

daarvan niet gebruiken anders dan voor 

(de uitvoering van) de Overeenkomst. 

 

17.2 De geheimhoudingsplicht als bedoeld in lid 

1 van dit artikel geldt niet voor informatie 

waarvan Leverancier met behulp van 

Schriftelijk bewijs kan bewijzen dat deze: 

(i)  voorafgaand aan openbaarmaking 

door Vink volledig in zijn bezit was 

zonder dat Leverancier daarbij aan 

een geheimhoudingsplicht jegens 

Vink of een derde was gebonden of 

(ii)  op het moment van openbaarmaking 

door Vink reeds algemeen bekend of 

beschikbaar was of dit nadien is 

geworden, anders dan door een 

doen of nalaten van Leverancier of 

(iii) op grond van Regelingen, dan wel 

een bindende en niet voor beroep 

vatbare uitspraak van een rechter of 

een ander overheidsorgaan, door 

Leverancier openbaar moet worden 

gemaakt. In dat geval zal 

Leverancier Vink hiervan tijdig 

Schriftelijk berichten zodat de 

omvang van de openbaarmaking 

door Leverancier, in overleg met 

Vink, kan worden beperkt tot 

hetgeen strikt noodzakelijk is. 

 
17.3 Leverancier is verplicht dezelfde 

verplichting als bedoeld onder lid 1 van dit 

artikel op te leggen aan zijn Personeel. 

Leverancier staat er voor in dat deze 

werknemers/(personeel van) derden niet in 

strijd handelen met de 

geheimhoudingsplicht. 
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Artikel 18 Octrooirechten en andere rechten 
van industriële eigendom 
18.1 Door aanvaarding van de Overeenkomst 

verklaart Leverancier, dat de Prestatie 

en/of delen daarvan geen inbreuk plegen 

op rechten van industriële en intellectuele 

eigendom van derden. Leverancier is 

verplicht om, voor zover dat volgens Vink 

noodzakelijk is, er aan mee te werken dat 

deze rechten, voor rekening en risico van 

Leverancier aan Vink worden 

overgedragen.  

 

18.2 Leverancier vrijwaart Vink van iedere 

aanspraak van derden in verband met een 

(vermeende) inbreuk als bovenbedoeld. 

Indien Vink door een derde wordt 

aangesproken, zal op eerste verzoek van 

Vink de Leverancier prompt alle nodige 

maatregelen nemen om Vink het 

ongehinderde gebruik mogelijk te maken. 

Indien Leverancier verzuimt binnen een 

redelijke termijn, doch uiterlijk binnen één 

maand na kennisgeving, de nodige 

maatregelen als bovenbedoeld te nemen, 

heeft Vink het recht zulks voor rekening en 

risico van Leverancier te doen. Tot de 

nodige maatregelen behoren ook het 

voeren van rechtsgedingen, het treffen van 

zodanige Regelingen met eventuele 

rechthebbenden en het aanbrengen van 

zodanige veranderingen aan de Prestatie, 

zonder dat daarbij, naar het uitsluitende 

oordeel van Vink, aan de deugdelijkheid en 

bruikbaarheid enige afbreuk wordt gedaan, 

dat aan een geconstateerde inbreuk een 

einde wordt gemaakt. 

 

18.3 Voor alle uit het vorenstaande voor Vink 

voortvloeiende schade is de Leverancier 

aansprakelijk. De opgave daarvan van Vink 

staat, behoudens te leveren tegenbewijs 

door de Leverancier, tussen partijen vast.  

 
Artikel 19 Aansprakelijkheid en verzekering 
 
19.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle 

schade, die door Vink wordt geleden als 

gevolg van: 

(i) een tekortkoming in de nakoming 

van de verplichtingen van 

Leverancier en/of als gevolg van het 

handelen of nalaten van 

Leverancier, waaronder het 

handelen van Personeel; Schade 

bestaat zowel uit directe als indirecte 

schade alsmede uit de werkelijke 

kosten in en buiten rechte van Vink;   

(ii) de enkele aanwezigheid van zaken 

van Leverancier en/of zijn Personeel 

althans waar Leverancier dan wel 

Personeel het risico voor draagt. 

 
19.2 Leverancier vrijwaart Vink tegen alle 

aanspraken van derden in verband met de 

Prestatie, waaronder, maar niet beperkt tot 

Personeel.  

(i) Leverancier is verplicht om zich, 

voor zijn rekening en risico, tegen 

aansprakelijkheid jegens Vink, 

alsmede haar personeel, te 

verzekeren en gedurende de 

uitvoering van de Prestatie de 

verzekering in stand te houden voor 

zodanige bedragen en op zodanige 

voorwaarden als Vink redelijkerwijze 

geraden acht;  

(ii) op eerste verzoek van Vink is de 

Leverancier verplicht onverwijld: 

a. ervoor zorg te dragen dat Vink 

als medeverzekerde in de 

verzekeringsovereenkomst 

wordt vermeld en dit in stand 

te houden; 

b. aan Vink alle bewijsstukken 

terzake van de afgesloten 

verzekering en het in stand 

houden daarvan ter hand te 

stellen. 

(iii) indien Leverancier verzuimt om de 

hiervoor genoemde verzekeringen 

af te sluiten, althans deze in stand te 

houden, dan is Vink gerechtigd, 

doch niet verplicht hiervoor alsnog 

zorg te dragen en de hieraan 

verbonden premies en kosten bij de 

Leverancier in rekening te brengen. 
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19.3 In deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

wordt onder schade verstaan: zowel 

directe als indirecte schade, waaronder 

doch niet gelimiteerd tot materiële schade, 

bedrijfsschade, stagnatieschade, zoals 

doch niet beperkt tot gederfde winst en/of 

geleden verlies, gevolgschade en/of 

immateriële schade en alle kosten tot 

vaststelling van de aansprakelijkheid en de 

omvang van de schade alsmede alle 

werkelijke kosten voor rechtsbijstand in en 

buiten rechte.     

 

19.4 Het verzekerde bedrag in de polis voor de 

bedrijfsaansprakelijkheid van Leverancier 

zal minimaal EUR 2.500.000,00 per 

schadegeval bedragen. Deze 

verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot 

hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij 

de uitvoering van de Overeenkomst zijn 

betrokken.  

 

19.5 Indien Leverancier voor de uitvoering van 

de Overeenkomst gebruik maakt van één 

of meer motorrijtuigen, zal Leverancier de 

aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 

met dit motorrijtuig verzekeren op basis 

van de minimum krachtens de WAM 

verplichte verzekerde limieten. 

 

19.6 Indien Leverancier diensten verricht als 

projectmanager, architect, ingenieur, 

constructeur, asbest-inventarisatiebureau 

of een andere technisch beroep zal 

Leverancier een polis voor 

beroepsaansprakelijkheid hebben met een 

verzekerd bedrag van minimaal EUR 

1.000.000,00 per schadegeval. 

 

19.7 Indien de werkzaamheden betrekking 

hebben op asbestinventarisatie of 

asbestsanering zullen de verzekeringen 

zoals genoemd in lid 4 en 6 dekking bieden 

voor schade verband houdende met of als 

gevolg van asbest. 

 

19.8 Indien Leverancier voor de uitvoering van 

de Overeenkomst gebruik maakt van 

Personeel, zoals doch niet gelimiteerd tot 

onder-leveranciers en (onder)aannemers 

enzovoort, zal Leverancier de 

aansprakelijkheid en de verplichtingen in 

dit artikel onverkort overeenkomen met 

deze derde(n). 

 

19.9 Vink noch zijn personeel is aansprakelijk 

voor enige (directe-, gevolg- of indirecte) 

schade geleden aan de zijde van 

Leverancier, Personeel, tenzij de schade 

het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Vink of het 

leidinggevende personeel van Vink. Vink 

bedingt ten behoeve van zijn Personeel dat 

deze niet rechtstreeks aansprakelijk 

kunnen worden gesteld door de 

Leverancier.  

 
Artikel 20 Verplichtingen ten aanzien van 
medewerkers en vrijwaring  
 
20.1 Leverancier is niet bevoegd om enig deel 

van de Overeenkomst door Personeel te 

doen uitvoeren, dan wel gebruik te maken 

van door derden ter beschikking gesteld 

Personeel, tenzij Vink daartoe van te voren 

Schriftelijk mee heeft ingestemd.  

 
20.2 Ongeacht of Vink toestemming heeft 

gegeven zoals in lid 1 bedoeld, is 

Leverancier altijd verplicht:   

(i)  ten aanzien van Personeel alle 

aanwijzingen van het Bevoegd 

Gezag alsmede alle Regelingen 

onverkort op te volgen, waaronder 

doch niet gelimiteerd tot Wet arbeid 

vreemdelingen, de 

Vreemdelingenwet, de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs, 

de Wet Aanpak Schijnconstructies 

en de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties en overige 

verplichtingen volgend uit fiscale- en 

sociaalverzekeringsrechtelijke en 

veiligheids- en  

arbeidsomstandigheden regelgeving 

naleven;  

(ii) op eerste verzoek van Vink vóór 

en/of na de aanvang van de 
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uitvoering van de Overeenkomst  

Schriftelijk op te geven de naam en 

het adres van de uitvoeringsinstantie 

waarbij de Leverancier is 

ingeschreven, het 

aansluitingsnummer waaronder 

Leverancier blijkens een geldig 

bewijs van inschrijving bij die 

uitvoeringsinstantie is ingeschreven 

alsmede zijn loonbelastingnummer;  

(iii)  desgevraagd toegang verschaffen 

aan Vink en/of het Bevoegd Gezag 

tot de overeenkomsten met 

Personeel en meewerken aan 

controles, audits of loonvalidaties;  

(iv) zal de in dit artikel genoemde 

verplichtingen doorleggen aan zijn 

Personeel, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot, onderaannemers en 

zal bedingen dat zijn 

onderaannemers deze bepalingen 

opnemen in alle overeenkomsten 

met hun onderaannemers; 

(v) te beschikken over een recent 

uittreksel uit het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel en, als 

artikel 34 

(inlenersaansprakelijkheid) of 35 

(ketenaansprakelijkheid) van de 

Invorderingswet 1990 van 

toepassing is, de originele G-

rekening-overeenkomst. De 

Leverancier moet deze Documenten 

voor aanvang van de 

werkzaamheden aan Vink in kopie 

verstrekken;  

(vi)  voor aanvang van de 

werkzaamheden en bij 

veranderingen van de gegevens 

tijdens de looptijd van de 

Overeenkomst, voorafgaand aan de 

betreffende verandering, voor zover 

wettelijk vereist en toegestaan, 

verplichtingen/aanwijzingen van het 

Bevoegd Gezag alsmede alle 

Regelingen onverkort op te volgen, 

waaronder, doch niet gelimiteerd tot 

de namen en de 

Burgerservicenummers, 

geboortedatum en -plaats kopieën 

van geldige identiteitsbewijzen, 

tewerkstellingsvergunningen, 

verblijfsvergunningen, A1-

verklaringen en 

vakbekwaamheidscertificaten, 

loonstaten verstrekken van 

Personeel die door hem bij Vink 

tewerk worden gesteld aan de hand 

van een door Vink te verstrekken 

model;  

(vii)  op eerste  verzoek van Vink en 

minimaal eenmaal per kwartaal op 

eigen initiatief, een originele 

verklaring verstrekken met 

betrekking tot zijn betalingsgedrag 

en dat van Personeel bij de 

Belastingdienst en/of 

uitvoeringsinstantie, zoals bedoeld 

in de in het kader van de 

inlenersaansprakelijkheid en 

ketenaansprakelijkheid vastgestelde 

wetgeving en richtlijnen. 

 
20.3 Leverancier vrijwaart Vink voor 

aanspraken, boetes en/of 

sanctiemaatregelen die worden opgelegd 

aan Vink en/of derden als gevolg van het 

handelen en/of nalaten van de Leverancier 

en/of Personeel in strijd met aanwijzingen 

van het Bevoegd Gezag alsmede alle 

Regelingen onverkort op te volgen, 

waaronder doch niet gelimiteerd tot de Wet 

arbeid vreemdelingen, de 

Vreemdelingenwet, de Wet allocatie 

arbeidskrachten en de Wet Aanpak 

Schijnconstructies, 

Arbeidsomstandighedenwet en/of 

veiligheidsregelgeving.  

 

20.4 Leverancier vrijwaart Vink tegen alle 

eventuele aanspraken van Personeel, het 

Bevoegd Gezag, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot de Belastingdienst en 

uitvoeringsinstantie, en of  in verband met 

door Leverancier en/of na hem komende 

opdrachtnemers verschuldigde 

Loonheffingen en omzetbelasting, 

pensioenpremies, boetes, 
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schadevorderingen en of ieder ander 

verschuldigd bedrag hoe ook ontstaan en 

hoe ook genaamd.  

 

20.5 In het geval Vink door Personeel en/of het 

Bevoegd Gezag op grond van Regelingen 

waaronder, doch niet gelimiteerd tot, de 

vigerende fiscale, sociale 

verzekeringswetgeving of 

vreemdelingenwetgeving aansprakelijk 

wordt gesteld of de aanmerkelijke kans 

bestaat daartoe voor door Leverancier of 

zijn Personeel verschuldigde premies of 

belastingen, is Leverancier naast de 

vrijwaring verplicht Vink op eerste verzoek 

te voorzien van alle informatie teneinde 

Vink in staat te stellen te bewijzen dat de 

niet-betaling van die schulden noch aan 

hem noch aan Leverancier noch aan enige 

door de Leverancier ingeschakeld 

Personeel, waaronder doch niet 

gelimiteerd tot, onderaannemer te wijten is. 

 
Artikel 21 Overmacht 
 
21.1  Ingeval van overmacht aan de zijde van 

een partij wordt de nakoming van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

opgeschort voor de duur van de overmacht 

periode, zonder dat partijen over en weer 

tot enige schadevergoeding ter zake 

gehouden zijn. Op straffe van verval van 

het beroep op overmacht, dient de partij die 

daarop een beroep wenst te doen de 

wederpartij onverwijld, doch uiterlijk binnen 

drie (3) werkdagen na het ontstaan van die 

overmacht situatie, daarvan Schriftelijk op 

de hoogte te stellen. Indien de overmacht 

toestand langer duurt dan dertig (30) 

dagen, heeft de andere partij het recht de 

Overeenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven met onmiddellijke 

ingang en zonder rechtelijke tussenkomst 

te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht 

op schadevergoeding zal ontstaan. Onder 

overmacht aan de zijde van Leverancier 

wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek 

aan Personeel, stakingen, wanprestatie 

van door Leverancier ingeschakelde 

derden, uitval van hulpmaterialen, 

liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij 

Leverancier en overheidsmaatregelen ten 

laste van Leverancier. 

 
Artikel 22 Ontbinding 
 
22.1  Vink is bevoegd de Overeenkomst, zonder 

aanmaning of ingebrekestelling middels 

een buitengerechtelijke verklaring aan de 

Leverancier te ontbinden althans haar 

verplichtingen op te schorten, zonder dat 

Vink gehouden is tot enige 

schadevergoeding of andere vergoeding 

hoe ook genaamd, jegens de Leverancier 

en/of zijn Personeel, indien Leverancier 

en/of een aan Leverancier gelieerde 

(rechts)persoon: 

(i) enige verplichting uit de 

Overeenkomst en deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden niet (tijdig) 

nakomt, dan wel indien Vink 

redelijkerwijs mag aannemen dat 

Leverancier in de nakoming van 

(één van ) zijn / de verplichtingen 

niet, (tijdig) en/of volledig zal 

nakomen; 

(ii) in staat van faillissement wordt 

verklaard, of een verzoek daartoe 

door hem of een schuldeiser is 

gedaan; 

(iii) surséance van betaling is verleend, 

of een verzoek daartoe door hem is 

gedaan; 

(iv) de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen op hem van toepassing 

wordt verklaard, of een verzoek 

daartoe wordt gedaan;   

(v) in geval van (de voorbereiding van) 

een buitengerechtelijk akkoord, al 

dan niet in het kader van de Wet 

Homologatie Onderhands Akkoord, 

wordt ontbonden; 

(vi) beslag ten laste van Leverancier 

wordt gelegd, of anderszins op 

welke wijze dan ook 

beschikkingsonbevoegd is ten 

aanzien van (delen van) zijn 
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vermogen of anderszins de 

zeggenschap daarover verliest; 

(vii) onder curatele of bewind wordt 

gesteld;  

(viii) zijn onderneming verkoopt of 

beëindigd; 

(ix) indien de Leverancier een 

rechtspersoon is en tussen het 

sluiten van de Overeenkomst en het 

voltooien van de Prestatie de 

samenstelling van het bestuur en/of 

de  aandeelhouder wijzigt;   

(x) indien vanwege Regelingen en/of 

beslissingen van het Bevoegd 

Gezag de Prestatie of een deel 

daarvan niet mag/kan  worden 

uitgevoerd. 

Alle vorderingen die Vink en/of de andere 

groepsmaatschappijen van Vink in deze 

gevallen op Leverancier en/of aan 

Leverancier gelieerde (rechts)personen 

mocht(en) hebben of verkrijgen, zullen 

terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

Leverancier en/of de aan Leverancier 

gelieerde (rechts)personen is (zijn) dan 

aansprakelijk voor alle schade die Vink 

en/of andere groepsmaatschappijen van 

Vink lijdt respectievelijk lijden, waaronder 

vergoeding van de schade van Vink en/of 

de aan Vink gelieerde 

groepsmaatschappijen, inclusief de 

toekomstige termijnen. De opgave van de 

vorderingen van Vink staan, behoudens te 

leveren tegenbewijs door de Leverancier, 

tussen partijen vast. 

 

Leverancier vrijwaart  Vink in de gevallen 

als bedoeld in dit artikel voor vorderingen, 

hoe ook genaamd van Personeel.  

 

Artikel 23 Bewijs 
 
23.1 Vink en Leverancier komen overeen dat 

met betrekking tot de gemaakte afspraken 

de administratie van Vink, zonder dat 

tegenbewijs is toegestaan, als uitsluitend 

bewijs geldt, behoudens in die gevallen dat 

in deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

Leverancier tot het leveren van 

(tegen)bewijs is toegelaten. 

 

23.2 Indien Vink aanspraak maakt op 

vergoeding van schade en/of kosten en/of 

andere vergoedingen staan de vorderingen 

van Vink, behoudens tegenbewijs te 

leveren door  Leverancier, tussen partijen 

vast. 

 
Artikel 24 Overdracht 
 
24.1 Leverancier zal de rechten en 

verplichtingen die voor hem uit de 

Overeenkomst en deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden voortvloeien geheel 

noch gedeeltelijk aan derden overdragen of 

uitbesteden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Vink. 

 

24.2 De vorderingen van Leverancier op Vink 

zijn niet voor overdracht of verpanding 

vatbaar. 

 
Artikel 25 Wijziging Algemene 
Inkoopvoorwaarden 
 
25.1 Vink heeft het recht de Overeenkomst of 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden te 

wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en 

aanvullingen van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden treden in werking 

dertig (30) dagen na schriftelijke 

bekendmaking of op een latere datum in de 

bekendmaking genoemd. 

 
Artikel 26 Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 
 
26.1 De rechtsverhouding tussen Vink en 

Leverancier wordt uitsluitend beheerst door 

Nederlands recht, zulks met uitsluiting van 

het Weens Koopverdrag (United Nations 

Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (Wenen, 1980) 

(CISG)). 

 

26.2 Uitsluitend Rechtbank Gelderland, locatie 

Arnhem is bevoegd om in eerste aanleg 
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kennis te nemen van geschillen tussen 

Vink en Leverancier.  

 
Artikel 27 Deponering  
 
27.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

gedeponeerd ter griffie van 

arrondissementsrechtbank Arnhem. 

 

27.2 Van toepassing is steeds de laatst 

gedeponeerde versie c.q. de versie zoals 

die gold ten tijde van het tot stand komen 

van de rechtsbetrekking tussen Vink en 

Leverancier.  


