Algemene inkoopvoorwaarden voor de levering van zaken en diensten
Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen
als volgt gedefinieerd:
opdrachtgever: Nedmag Holding B.V. of Nedmag B.V., afhankelijk van wie van deze vennootschappen zich als
gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden presenteert.
leverancier:
de wederpartij van wie opdrachtgever een aanbieding ontvangt dan wel met wie opdrachtgever
een overeenkomst sluit
overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering
van zaken
zaken:
alle te leveren stoffelijke objecten en diensten
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.
b. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot
levering van zaken door leverancier aan opdrachtgever.
c. De nietigheid van één of meer van de bepalingen van de inkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan.
d. Voor zover leverancier zou verwijzen naar andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Aanbieding, totstandkoming overeenkomst
a. Een aanbieding door leverancier is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Indien een schriftelijke opdracht volgt op de aanbieding van leverancier, komt de overeenkomst tot stand op het
moment van verzending van de opdracht door opdrachtgever aan leverancier.
c. Leverancier zal op verzoek van opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen.
d. Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat
opdrachtgever de opdracht voor een (deel)levering binnen het kader van de raamovereenkomst verzendt.
Artikel 4. Wijzigingen
a. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd het aantal te leveren zaken te wijzigen.
b. Indien een dergelijke wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste
prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever
hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging,
schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever
onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
c. Leverancier mag geen wijzigingen in de opdracht doorvoeren, zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.
Artikel 5. Overdracht van verplichtingen
a. Leverancier is niet gerechtigd een verplichting uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde,
zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Hieronder wordt niet verstaan het laten uitvoeren van
werkzaamheden door een derde.
b. Indien leverancier een derde (onderaannemer) inschakelt, dan doet leverancier hiervan vooraf melding aan
opdrachtgever. Voor de overeenkomst tussen leverancier en deze derde partij gelden dan ook deze algemene
voorwaarden.
Artikel 6. Prijs en prijsherziening
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a. De prijzen luiden, tenzij anders overeengekomen, in euro’s exclusief btw en omvatten alle kosten in verband met
de nakoming van de verplichtingen van leverancier. Voor rekening van leverancier zijn de belastingen en heffingen
die terzake van de levering verschuldigd zijn.
b. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden,
alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
c. Indien de algemeen door de leverancier gehanteerde prijzen voor aan opdrachtgever te leveren zaken gedurende
de duur van de overeenkomst worden verlaagd, zal de prijs voor opdrachtgever dienovereenkomstig worden
verlaagd. Een dergelijke prijsverlaging zal niet in mindering worden gebracht op eventuele overeengekomen
kortingen.
Artikel 7. Facturering en betaling
a. De facturering vindt, onder vermelding van het opdrachtnummer, plaats aan crediteuren@nedmag.nl, tegelijk
met of onverwijld na de levering van de zaken, in overeenstemming met de opdracht gestuurd door opdrachtgever.
b. Gedeelde facturen of termijnfacturen evenals facturen zonder opdrachtnummer worden niet geaccepteerd en
onverwijld geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
c. Betaling van de factuur, inclusief btw, vindt plaats, na aftrek van een eventuele kredietbeperking, binnen de
termijn vermeld op de opdracht, na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de zaken.
d. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele
installatie/montage daarvan constateert.
e. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die leverancier is
verschuldigd aan opdrachtgever.
f. Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
g. De vordering van leverancier tot betaling van de levering vervalt na verloop van een termijn van 1,5 jaar na
goedkeuring van de zaken.
Artikel 8. Tijdstip van levering
a. Het overeengekomen tijdstip van levering dient als fataal te worden beschouwd.
b. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan opdrachtgever. Dit laat
onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.
c. Onverminderd artikel 14 is de leverancier aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de
vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.
Artikel 9. Levering
a. Levering vindt plaats te Veendam, aan het door opdrachtgever opgegeven adres, volgens de geldende
INCOTERMS Delivered Duty Paid (DDP), tenzij anders overeengekomen.
b. Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal, voor rekening en risico van de
leverancier, in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen
en verzekeren. Uitstel van levering zal maximaal 90 dagen bedragen.
c. Leverancier is onverminderd artikel 21 verplicht zich ten genoegen van de opdrachtgever voldoende te
verzekeren tegen risico’s gedurende het transport.
Artikel 10. Tekortkoming
a. Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier, anders dan bedoeld onder artikel 8 lid a, wordt leverancier
schriftelijk in gebreke gesteld en wordt hem een nadere termijn voor nakoming gesteld. Het niet in acht nemen van
die nadere termijn leidt van rechtswege tot verzuim van leverancier.
b. De wettelijke rente over bedragen die opdrachtgever heeft vooruitbetaald zal worden verrekend met te betalen
facturen over de periode van het verzuim.
Artikel 11. Garantie
a. Leverancier erkent door acceptatie van de opdracht dat hij voldoende geïnformeerd is over de door
opdrachtgever gewenste toepassing van de zaken en garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage
daarvan geschikt zijn voor die toepassing.
b. Met inachtneming van hetgeen overigens in de overeenkomst is bepaald, dienen de te leveren zaken:
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- met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de
overeenkomst is vermeld;
- degelijk te zijn vervaardigd;
- geschikt te zijn voor het doel van de opdrachtgever.
c. Leverancier garandeert dat de zaken geheel compleet zijn. Hij zorgt ervoor dat alle relevante zaken, zoals onder
meer, doch niet uitsluitend: alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, broncodes,
reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door
opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet expliciet zijn genoemd.
d. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder
andere kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en normeringen.
e. Op de zaken zal een garantietermijn van ten minste één (1) jaar na ingebruikname van kracht zijn, tenzij
opdrachtgever aan de wet of de overeenkomst een langere termijn kan ontlenen. De overeengekomen garantie zal
in ieder geval inhouden, dat leverancier enig door opdrachtgever aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal
verhelpen, voor rekening van leverancier, met inbegrip van bijkomende kosten. Indien leverancier op grond van
deze verplichting zaken of onderdelen heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze zaken of
onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden.
Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a. Leverancier garandeert dat het gebruik van de producten, inclusief wederverkoop, geen
inbreuk op rechten van een derde partij inhoudt (inclusief industriële en/of intellectuele eigendomsrechten).
b. Leverancier zal opdrachtgever vrijwaren tegen eventuele vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk
(beweerde of anderszins) van de in het vorige lid bedoelde rechten en vergoedt opdrachtgever alle kosten en
schade, direct of indirect, die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk.
c. De industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op de modellen, tekeningen, ontwerpen, eigenschappen
en/of producten en alle bijbehorende documenten die door opdrachtgever zijn verstrekt of door de leverancier bij
de instructie bij opdrachtgever zijn gemaakt zullen te allen tijde eigendom van opdrachtgever zijn.
d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is leverancier niet gerechtigd gebruik te
maken van of verwijzen naar handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, octrooien, ontwerpen,
auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrecht van opdrachtgever.
Artikel 13. Documentatie
a. Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter
beschikking te stellen aan opdrachtgever.
b. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan
voor eigen gebruik.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. Leverancier is aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van:
- een defect in een door leverancier geleverd product, zodanig dat het product niet de veiligheid kent
of de kenmerken heeft die opdrachtgever of derden hadden mogen verwachten;
- Niet, niet-tijdige of onvolledige vervulling door de leverancier van één of elke van zijn verplichtingen
onder de overeenkomst;
- onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door leverancier;
- acties of nalaten door leverancier, zijn werknemers en/of personen die hem vertegenwoordigen ter
uitvoering van de overeenkomst.
b. Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen vorderingen van derden ter vergoeding van schade gebaseerd op de
aansprakelijkheid bedoeld in artikel 14 lid a of claims gebaseerd op ketenaansprakelijkheid voor lonen en
salarissen, belasting- en sociale zekerheidsbijdragen . Voor de toepassing van dit artikel worden de werknemers
van opdrachtgever en andere personen die werkzaam zijn bij opdrachtgever als derden beschouwd.
c. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt niet beperkt door de omvang of het bedrag van enige
verzekeringspolis.
Artikel 15. Risico- en eigendomsovergang
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a. De eigendom van de zaken gaat over op opdrachtgever bij feitelijke aflevering daarvan op het door
opdrachtgever opgegeven adres.
b. In geval opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze
eigendom van opdrachtgever. Leverancier zal deze afgescheiden bewaren van voorwerpen welke toebehoren aan
hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.
c. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van opdrachtgever zijn verwerkt in
zaken van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom aan opdrachtgever toebehoort. Dit
geldt onverminderd artikel 17f.
d. Het risico van de zaken gaat over op opdrachtgever op het moment dat de goedkeuring van de zaken
overeenkomstig artikel 17 van deze inkoopvoorwaarden hebben plaatsgevonden.
e. Opdrachtgever heeft het recht, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te
verlangen dat leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven
door een voor opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling, of een andere naar het oordeel van opdrachtgever
adequate voorziening, ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van leverancier.
f. In afwijking van het gestelde in lid a, gaat het eigendom van onderscheidene te leveren zaken over op het
moment van aanbetaling van zaken, dan wel op het moment dat opdrachtgever de eigendomsovergang verlangt en
dat voorafgaat aan de feitelijke levering. Leverancier is in dat geval verplicht de zaken als kenbaar eigendom van de
opdrachtgever afzonderlijk op te slaan en te beveiligen.
g. Er mag door leverancier geen eigendomsvoorbehoud worden gemaakt op zaken. na levering.
Artikel 16. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
a. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige informatie
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
Leverancier staat er voor in dat zijn personeel en overige hulppersonen zich eveneens aan dit gebod houden.
b. Opdrachtgever heeft het recht bij inbreuk op lid a de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
c. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.
Artikel 17. Keuring
a. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of vanwege opdrachtgever kan plaatsvinden zowel
voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering, binnen een redelijke termijn.
b. Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de
plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
c. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan
plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever
voortvloeiende kosten voor rekening van leverancier.
d. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal leverancier terstond zorgdragen voor herstel of vervanging van
de geleverde zaken. Indien leverancier niet aan deze verplichting voldoet, is opdrachtgever gerechtigd de
benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te
laten nemen en zal leverancier aansprakelijk zijn voor de door opdrachtgever geleden schade.
e. Indien leverancier niet binnen 30 dagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft opdrachtgever het
recht de zaken aan leverancier voor diens rekening te retourneren.
f. Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, inspectie, controle en/of beproeving, niet blijken te
beantwoorden aan de conformiteitseis, behoudt opdrachtgever alle rechten die de wet en de overeenkomst aan
deze tekortkoming verbinden.
Artikel 18. Verpakking en verzending
a. Al die zaken waarvoor geen specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot verpakkingen en/of verzending,
dienen deugdelijk te zijn verpakt in handelsgebruikelijke verpakking, geschikt voor transport, op- en overslag en
aan de buitenzijde van de verpakking te worden gemarkeerd overeenkomstig de aanwijzingen van opdrachtgever,
waarbij in ieder geval aangegeven zal worden het opdrachtnummer van opdrachtgever, de artikelnaam, het
artikelnummer, de leverdatum, het aantal en de naam van de contactpersoon van opdrachtgever.
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b. Opdrachtgever kan leverancier verplichten tot terugnemen van de verpakking.
c. Leenverpakking en verpakking waarvan opdrachtgever het eigendom niet wenst, is voor rekening en risico van
leverancier en moet door leverancier weer worden opgehaald. Indien leverancier hierin verzuimt, heeft
opdrachtgever het recht de verpakking retour te zenden op kosten van en voor risico van leverancier.
d. Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet voldoet
aan het gestelde in het eerste lid.
Artikel 19. Ontbinding
Indien leverancier in verzuim is onder de overeenkomst, of:
1. failliet is of in surseance van betaling verkeert;
2. zijn eigendommen grotendeels of geheel overdraagt aan een derde;
3. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de leverancier beslag is gelegd en dit beslag niet binnen
een maand na beslaglegging zal zijn opgeheven;
4. door of namens leverancier aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft;
heeft opdrachtgever het recht:
1. de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan leverancier;
2. alle betalingsverplichtingen jegens leverancier op te schorten voor zover opdrachtgever enige
tegenvordering heeft op leverancier;
3. de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van leverancier aan
derden op te dragen, alles zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is en
onverminderd eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het
recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
Artikel 20. Orde, veiligheid en milieu
a. Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-,
gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van
deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.
b. Door het geven van een aanbieding verplicht leverancier zich, voordat de opdracht wordt verstrekt, op eerste
verzoek van opdrachtgever dan wel op eigen initiatief tot het geven van zo volledig mogelijke informatie over
milieubelastende aspecten van de zaken.
c. Voor aantoonbare schade ontstaan door of in verband met het niet of onvoldoende in acht nemen van het in
voorgaande gestelde, kan leverancier aansprakelijk worden gehouden.
Artikel 21. Verzekeringen
a. Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als onder andere omschreven in artikel 14
voldoende te verzekeren. Hiertoe zal leverancier zich ten minste adequaat verzekeren en verzekerd houden voor
de risico’s van:
1. aansprakelijkheid jegens derden; en
2. aansprakelijkheid voor beroepsfouten.
b. Onder beroepsfouten dient te dezen te worden verstaan: iedere tekortkoming, waaronder
vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen die een vakbekwame
en zorgvuldige leverancier, zijn personeel en/of onderaannemers onder de gegeven omstandigheden met
inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening
behoren te vermijden.
c. Op verzoek van opdrachtgever dient leverancier (certificaten van) de polissen ter inzage te verstrekken van
verzekeringen die leverancier op grond van eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te sluiten.
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d. Kan leverancier in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever aanspraak op een
uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient leverancier ervoor te zorgen dat deze
uitkeringen direct of indirect aan opdrachtgever geschieden;
daartoe kan opdrachtgever verlangen dat:
- leverancier de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van opdrachtgever afsluit; dan
wel dat
- leverancier een eventuele verzekeringsaanspraak aan opdrachtgever overdraagt, zulks ter keuze van
opdrachtgever. Leverancier geeft in dat geval aan opdrachtgever een onherroepelijke volmacht een
schade-uitkering in ontvangst te nemen.
e. Verzekering door leverancier leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch
tot mede-aansprakelijkheid van opdrachtgever.
Artikel 22. Hulpmiddelen
a. De door opdrachtgever aan leverancier ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van opdrachtgever door
leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties,
programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze voor leverancier een ondersteunende
functie hebben voor de te leveren zaken, blijven, dan wel worden eigendom van opdrachtgever op het moment van
aanschaffing of vervaardiging.
b. Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van
opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor rekening van leverancier te verzekeren tegen alle risico's
zolang leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor opdrachtgever optreedt. Daarnaast zal
leverancier alles doen om de rechten van opdrachtgever met betrekking tot de hulpmiddelen te handhaven en zal
leverancier opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen van al hetgeen voor opdrachtgever van belang kan zijn met
betrekking tot de hulpmiddelen en de handhaving van de rechten van opdrachtgever. De hulpmiddelen zijn voor
risico van leverancier vanaf het moment van toelevering aan de leverancier.
c. De wijze van gebruik van hulpmiddelen is geheel voor risico van leverancier.
d. Leverancier stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze ter beschikking,
doch uiterlijk op het tijdstip van de levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
Artikel 23. Reservedelen
a. Leverancier is verplicht gedurende een naar verkeersopvatting voor de desbetreffende zaak redelijke termijn
reservedelen, componenten, speciaal gereedschap en/of meetapparatuur voorradig te houden, ook indien de
productie van die zaak inmiddels is beëindigd. Leverancier zal aan opdrachtgever bij eerste gelegenheid het tijdstip
van beëindiging van de productie mede te delen.
Artikel 24. Geschillen en toepasselijk recht
a. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
b. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd)
die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten
ontstaan , zullen, tenzij de wet dwingend anders bepaalt, worden berecht door de Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen.
Deze voorwaarden treden in werking per 1 februari 2018. Met ingang van die datum vervallen de tot dan toe
geldende voorwaarden.
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Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk
(behorende bij de algemene voorwaarden voor de levering van zaken en diensten)
Artikel 25. Aanvullende definities
In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als
volgt gedefinieerd:
• materialen: zaken zoals vermeld in artikel 15b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke
objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken equipment;
• equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en
dergelijke, die leverancier gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die
verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.
• werkzaamheden: alle werkzaamheden anders dan krachtens arbeidsovereenkomst met opdrachtgever
Artikel 26. Toepasselijkheid
a. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met
betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door leverancier.
b. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de inkoopvoorwaarden van opdrachtgever (art. 1 t/m 24) op
vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende
voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.
c. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te verstaan derden
die door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.
Artikel 27. Personeel, equipment en materialen
a. Door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door opdrachtgever
gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en
deskundigheid, zoals VCA.
b. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is opdrachtgever
bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging,
met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
c. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door leverancier bij uitvoering van de
overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij
uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.
d. Leverancier dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te dragen.
e. Desgevraagd zal leverancier ter vaststelling van de door de in het eerste lid bedoelde personen gewerkte uren,
gebruikmaken van een urenverantwoordingsstaat, dan wel ander controlemiddel, ter keuze van opdrachtgever. Bij
werkzaamheden op basis van regie dienen er urenverantwoordingsoverzichten ter controle te worden ingeleverd
en voor akkoord te worden getekend. Een kopie van deze getekende overzichten dient bij de factuur te worden
gevoegd, alvorens tot betaling kan worden overgegaan.
f. Opdrachtgever kan de in deze bepaling bedoelde personen de toegang tot zijn terreinen en/of
gebouwen, dan wel het werkterrein ontzeggen, dan wel van leverancier verlangen dat zij onverwijld van die
terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, indien zij:
- naar mening van opdrachtgever kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
- zich zodanig misdragen, dat zij naar de mening van opdrachtgever kennelijk niet op de
terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd kunnen worden;
- overigens kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de overeenkomst;
- onder invloed zijn van alcohol of drugs.
Op eerste verzoek van opdrachtgever dient leverancier onverwijld voor vervanging zorg te dragen.
Artikel 28. Hulpmiddelen
a. Voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient leverancier zelf zorg te dragen
voor alle ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, zoals persoonlijke veiligheidsen uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers, werkgereedschappen en
dergelijke; zij dienen te voldoende aan de door de wet gestelde eisen.
Inkoopvoorwaarden Nedmag B.V.
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Artikel 29. Terrein en gebouwen van de opdrachtgever
a. Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de
hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever waar de
werkzaamheden moeten worden verricht.
b. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor
bedoeld zijn voor rekening en risico van leverancier.
Artikel 30. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever
a. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in
de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de
werkzaamheden van opdrachtgever en derden.
b. Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever
geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich
dienovereenkomstig te gedragen.
Artikel 31. Betaling
a. Opdrachtgever zal betalen zodra het werk door leverancier naar genoegen van opdrachtgever is opgeleverd of
uitgevoerd met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 27 lid e.
b. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden
verschuldigde sociale premies, btw en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor opdrachtgever
als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier
te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Op eerste
verzoek van opdrachtgever zal leverancier een kopie exemplaar van de deelname aan de Wet
Ketenaansprakelijkheid doen toekomen.
c. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde
bedragen aan premies sociale verzekering, btw en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de
aanneemsom in te houden en namens leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk
de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
d. In de gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens
leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Artikel 32. Vergoedingen
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de voor de werkzaamheden overeengekomen
vergoedingen alle door leverancier voor een deskundige uitvoering ervan te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijfkosten van leverancier, alsmede die van de door leverancier met de uitvoering en het toezicht
daarop belaste personen, kosten van verzekering, kosten van de in artikel 22 en 28 bedoelde hulpmiddelen,
alsmede de terzake van de uitvoering door leverancier verschuldigde belastingen en premies, exclusief de
omzetbelasting.
Artikel 33. Meerwerk en minderwerk
a. Opdrachtgever is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van
minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.
Artikel 34. Verplichtingen van de leverancier
a. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat
brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid
en milieu.
b. Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst, de
industriële standaard en de wettelijke verplichtingen te worden uitgevoerd.
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c. Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is
ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van
opdrachtgever dient leverancier hem voornoemde bescheiden te tonen.
d. Leverancier dient opdrachtgever te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door
leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
e. Leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor
ook verantwoordelijk.
f. Afval- en emballagemateriaal dient leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee retour te nemen.
g. Leverancier dient VCA of gelijkwaardig gecertificeerd te zijn en tijdens de uitvoering van de opdracht een geldig
exemplaar aan opdrachtgever kunnen tonen.
Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 februari 2018. Met ingang van die datum vervallen de tot
dan toe geldende voorwaarden
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