
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VERBRUGGE TERMINALS B.V. 
 

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Middelburg op 20 maart 2006 onder nummer 4/2006. 
 
Artikel 1 – Definities 
 
1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

a. Verbrugge: Verbrugge Terminals B.V. en Verbrugge Internationale Wegtransporten B.V. 
en van beide al haar dochtervennootschappen, met uitzondering van Havex B.V. en 
Alleghany Warehouse Europe B.V.;  
 

b. Opdrachtnemer: degene tot wie het offerteverzoek van Verbrugge is gericht en/of degene 
met wie Verbrugge, als opdrachtgever, een Overeenkomst sluit;  

 
c. Algemene inkoopvoorwaarden: onderhavige algemene inkoopvoorwaarden;  
 
d. Algemene bedrijfsvoorwaarden: de door Verbrugge op 1 april 2003 onder nummer 

12/2003 ter Griffie van de Rechtbank Middelburg gedeponeerde algemene 
bedrijfsvoorwaarden. 

 
e. Partijen: Verbrugge en Opdrachtnemer tezamen; 

 
f. Overeenkomst: de door Verbrugge, als opdrachtgever, enerzijds en Opdrachtnemer 

anderzijds gesloten Overeenkomst, strekkende tot het inkopen van diensten, levering van 
zaken alsmede Overeenkomsten van opdracht en aanneming van werk. 
 

 
Artikel 2 – Toepassingsbereik 
 
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder offerteverzoek van 

Verbrugge en op alle Overeenkomsten die Verbrugge met Opdrachtnemer sluit, strekkende tot 
het inkopen van diensten, levering van zaken alsmede Overeenkomsten van opdracht en 
aanneming van werk. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden 
onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet 
worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte 
bepaling het meest benadert. 

 
 
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 
 
3.1  Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte of gedaan aanbod is onherroepelijk voor de 

duur van dertig dagen, behoudens indien in de offerte of het aanbod expliciet een andere 
termijn van geldigheid is vermeld. 

3.2  Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat Verbrugge de 
Overeenkomst schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard. 
De opdrachtbevestiging geldt als volledig bewijs van totstandkoming van de Overeenkomst. 
De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst gaaf en geheel weer te geven. 

3.3  Indien Opdrachtnemer een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens de 
schriftelijke opdrachtbevestiging te hebben ontvangen, doet zij dit voor eigen rekening en 
risico. 

3.4  Slechts in geval dat Opdrachtnemer per omgaande na ontvangst van de opdrachtbevestiging 
schriftelijk aan Verbrugge bezwaar heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht niet tot 
stand te zijn gekomen, tenzij de opdrachtbevestiging op ondergeschikte punten van de offerte 
of het aanbod afwijkt. 



 

2 
 

3.5  De kosten verbonden aan een offerte of een aanbod komen voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

 
 
Artikel 4 – Wijzigingen 
 
4.1 Opdrachtnemer zal verzoeken van Verbrugge tot een gewijzigde uitvoering van de 

Overeenkomst inwilligen, tenzij deze verzoeken redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn. 
4.2 Ingeval Opdrachtnemer meent dat een wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen 

prijs, levertijd en/of kwaliteit, is Opdrachtnemer verplicht, alvorens aan het wijzigingsverzoek 
uitvoering te geven, Verbrugge per omgaande schriftelijk te informeren over de gevolgen van 
de wijziging. Indien deze gevolgen voor de prijs, levertijd en/of kwaliteit naar het oordeel van 
Verbrugge onredelijk zouden zijn ten opzichte van de aard en omvang van de wijziging heeft 
Verbrugge het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijk 
kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk 
onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikellid geeft geen van de partijen een 
recht op vergoeding van schade. 

4.3  Wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 
 

 
Artikel 5 – Overdracht van verplichtingen 
 
5.1 Voor het overdragen door Opdrachtnemer van één of meerdere verplichtingen uit hoofde van 

een Overeenkomst aan een derde is schriftelijke toestemming van Verbrugge vereist, bij 
gebreke waarvan Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichting uit hoofde van 
de Overeenkomst. 
 

 
Artikel 6 – Prijzen 
 
6.1 De overeengekomen prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de 

verplichtingen door Opdrachtnemer, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, verzekering, reis- 
en verblijfkosten en zijn inclusief alle belastingen en heffingen, zoals in- en uitvoerrechten, 
behoudens BTW, en zijn gebaseerd op een betalingstermijn van zeventig dagen, te rekenen 
vanaf de datum van de door Verbrugge ontvangen facturen. 

6.2 De in de Overeenkomst vermelde prijs is vast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Geen verrekening vindt plaats met stijgingen van lonen, prijzen, materiaal. 

6.3 Opdrachtnemer meldt schriftelijk en onverwijld toekomstige prijsmutaties en 
marktontwikkelingen, welke prijsmutaties en marktontwikkelingen niet eerder van kracht 
worden dan na schriftelijke toestemming van Verbrugge. 

6.4 Desverlangd dient Opdrachtnemer te allen tijde een bankgarantie te verstrekken tot zekerheid 
van schadevergoeding bij niet deugdelijke nakoming. De kosten van deze bankgarantie 
komen voor rekening van Opdrachtnemer. De bankgarantie dient te worden gesteld door één 
van de grote Nederlandse banken. 
 

 
Artikel 7 – Betaling 
 
7.1 Niet eerder dan na levering van zaken, het verlenen van diensten of oplevering van het werk, 

doch uiterlijk drie maanden daarna, dient Opdrachtnemer haar facturen te doen toekomen aan 
Verbrugge.  

7.2  De hierboven in lid 1 bedoelde facturen dienen tenminste te vermelden de datum, het nummer 
van de Overeenkomst, BTW-nummer van Opdrachtnemer, netto-prijs en dienen te voldoen 
aan de eisen gesteld in of krachtens de Wet op de omzetbelasting. 

7.3  Facturen dienen in voorkomende gevallen vergezeld te gaan van door Verbrugge voor 
akkoord getekende afleveringsbonnen.  
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7.4 Facturen die niet aan de voorgaande leden van dit artikel genoemde eisen voldoen, worden 
niet in behandeling genomen en worden derhalve geretourneerd. De facturen worden alsdan 
geacht niet te zijn verzonden. Als tijdstip van verzending van de factuur geldt het tijdstip 
waarop de factuur aan de in dit artikel genoemde eisen voldoet. 

 
7.5 Betaling van door Verbrugge aanvaarde facturen zal plaatsvinden zeventig dagen na 

ontvangst door Verbrugge van de facturen. 
7.6 Betaling door Verbrugge van facturen of aanneemsommen, althans termijnen daarvan, houdt 

op geen enkele wijze afstand van recht in. 
7.7 Vorderingen van Opdrachtnemer mogen door Verbrugge te allen tijde worden verrekend met 

vorderingen die Verbrugge, uit welke hoofde dan ook, heeft op Opdrachtnemer. 
7.8  Verbrugge is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten ingeval Opdrachtnemer haar 

verplichting uit hoofde van een Overeenkomst niet naar behoren, nakomt. 
 

 
Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst 
 
8.1 Het overeengekomen tijdstip van levering is een uiterste datum, waarop op- of (af)levering van 

werken, diensten of zaken is overeengekomen. Bij overschrijding van dit tijdstip is 
Opdrachtnemer in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. 

8.2 Opdrachtnemer dient Verbrugge terstond schriftelijk op de hoogte te stellen, van een 
dreigende op- of (af)leveringstermijnoverschrijding onder opgave van de reden en de 
verwachte duur van de vertraging. Dit laat onverlet de gevolgen verbonden aan de op- of 
(af)leveringstermijnoverschrijding ingevolge Overeenkomst of wet. 

8.3 Voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbrugge is vereist voor een eerdere op- of 
(af)levering van werken, diensten of zaken. Dit leidt niet tot wijzigingen in het 
overeengekomen tijdstip van betaling. 

8.4 Verbrugge behoudt zich het recht voor om na sluiting van de Overeenkomst wijzigingen aan te 
brengen in het op- of (af)leveringschema. Opdrachtnemer is gehouden hieraan haar 
medewerking te verlenen voor zover dit redelijkerwijs van Opdrachtnemer kan worden 
verlangd. 

8.5 Indien werken, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip 
worden op- of (af)geleverd of ingeval Opdrachtnemer mededeling aan gebruiker heeft gedaan 
Overeenkomstig het eerste lid van dit artikel is Verbrugge gerechtigd om zonder 
ingebrekestelling de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen.  

 
Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot werken, diensten of zaken die nog niet op- of 
af(geleverd) waren, maar ook tot werken, diensten of zaken, die op grond van de Overeenkomst reeds 
op- of (af)geleverd zijn, indien zij niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het 
niet (tijdig) op- of (af)leveren van de resterende werken, diensten of zaken. Bij ontbinding van de 
Overeenkomst is Verbrugge bevoegd aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico de zaken 
terug te zenden, die op grond van dezelfde Overeenkomst reeds zijn geleverd, maar niet meer 
doeltreffend gebruikt kunnen worden en van Opdrachtnemer de betalingen, die Verbrugge voor deze 
mocht hebben gedaan, terug te vorderen. Bij ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtnemer 
verplicht aan Verbrugge alle schade die Verbrugge mocht lijden onder andere door een vertraging en 
door winstderving, te vergoeden. 
 
8.6  Door derden aan Verbrugge opgelegde boetes en gevorderde schadevergoeding ter zake van 

op- of (af)leveringstermijnoverschrijding komen voor rekening van Opdrachtnemer indien de 
overschrijding van de op- of (af)leveringsdatum te wijten is aan een tekortkoming aan de zijde 
van Opdrachtnemer. 

8.7  Opdrachtnemer zal zorgen dat de op- of (af)levering voldoet aan hetgeen partijen schriftelijk 
overeengekomen zijn, qua omschrijving, eisen, omvang, gebruiksdoel, wettelijke- en andere 
overheidsbepalingen ten tijde van de op- of (af)levering en zonder gebrek is in ontwerp, 
constructie, fabricage, materialen en montage. 

8.8 De werken, diensten of zaken dient Opdrachtnemer op- of (af) te leveren op het 
overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie. 
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8.9  Indien partijen geen plaats zijn overeengekomen, waarop de op- of (af)levering dient plaats te 
vinden, vindt op- of (af)levering op een door Verbrugge aan te wijzen locatie. 

8.10 Indien partijen schriftelijk Incoterms van toepassing hebben verklaard op de Overeenkomst, 
zullen deze Incoterms worden verstaan in die zin dat daarmee de laatste door de 
Internationale Kamer van Koophandel in Parijs wordt bedoeld en dient de Incoterm, waarvoor 
partijen hebben gekozen, expliciet in de Overeenkomst worden vermeld. 

8.11 Verbrugge verkrijgt de eigendom van werken en zaken direct nadat zij conform de  
Overeenkomst zijn op- of (af)geleverd en door Verbrugge zijn goedgekeurd. Indien een te 
grote hoeveelheid zaken is geleverd en Verbrugge Opdrachtnemer heeft verzocht het teveel 
geleverde terug te halen, wordt de eigendom en het risico van het teveel geleverde geacht 
nooit op Verbrugge te zijn overgegaan.  

8.12  Pas na goedkeuring door Verbrugge van de op- of (af) te leveren werken of zaken wordt de 
(op)levering geacht te hebben plaatsgevonden. 

8.13 Dient een zaak verpakt en gebundeld te worden geleverd dan heeft de goedkeuring en 
aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.  

 
 
Artikel 9 – Tekortkoming 
 
9.1  Door iedere tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van een 

Overeenkomst verkeert Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
9.2 Opdrachtnemer zal Verbrugge volledig schadeloosstellen voor alle schaden, die voor 

Verbrugge, haar personeel of voor derden, mochten ontstaan uit of ten gevolge van 
handelingen, voor zover deze handelingen zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie 
of van onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, diens personeel of van andere personen, 
welke door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Hieronder 
zijn mede begrepen de schaden die mochten ontstaan door de aanwezigheid van, het 
gebruiken of het aan- of afvoeren van eigendommen van Opdrachtnemer, diens personeel of 
van andere personen, welke door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de order zijn 
betrokken. 

9.3  Opdrachtnemer zal Verbrugge geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding 
van schaden als in het tweede lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake 
tegen Verbrugge wordt ingesteld, zal Verbrugge de Opdrachtnemer daarvan onverwijld in 
kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Verbrugge zich 
van elke handeling te dezer zake onthouden tenzij Opdrachtnemer haar daartoe toestemming 
geeft of Opdrachtnemer in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren. 

9.4 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiende 
uit een toerekenbare tekortkoming, is Opdrachtnemer aan Verbrugge zonder aanmaning of 
andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1% 
(zegge: één percent) van de ingevolge Overeenkomst per saldo te betalen prijs per week dat 
het verzuim van Opdrachtnemer voortduurt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.5  De in lid vier bedoelde boete wordt verrekend met de door Verbrugge verschuldigde 
betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. 

9.6 De wettelijke rente over bedragen die Verbrugge heeft vooruitbetaald zullen worden verrekend 
met te betalen facturen gedurende de periode van het verzuim. 

9.7  In geval sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide 
partijen voor een nader te bepalen aantal weken opgeschort.  

9.8 Op niet-toerekenbare tekortkomingen kunnen partijen zich jegens elkander alleen beroepen 
indien d e desbetreffende partij terstond, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de 
wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. 

9.9  Indien ondernemer stelt dat één of meer van haar tekortkomingen haar niet zijn toe te rekenen 
en Verbrugge deze stelling aanvaardt, heeft Verbrugge niettemin het recht de Overeenkomst 
te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schadevorderingen jegens 
elkander instellen. 
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Artikel 10 – Garantie 
 
10.1  Opdrachtnemer verplicht zich om zich voldoende te informeren over het doel waarvoor en de 

specifieke omstandigheden waaronder, zoals de geprojecteerde locatie, de op- of (af) te 
leveren werken of zaken zullen worden gebruikt of de te leveren diensten moeten worden 
verricht. Verbrugge verbindt zich de Opdrachtnemer zo volledig mogelijk ter zake in te lichten. 

10.2  Opdrachtnemer garandeert Verbrugge de deugdelijkheid van de door haar op- of 
(af)geleverde werken, diensten af zaken en dat deze werken, diensten of zaken beantwoorden 
aan de Overeenkomst gedurende de garantieperiode van twee jaar, te rekenen vanaf de 
goedkeuring en/of oplevering van de werken, diensten of zaken. 

10.3  De in lid 1 en 2 bedoelde garantie bestaat minimaal uit de garanties dat: 
 

a. Het op- of (af)geleverde geschikt is voor het doel waarop de Overeenkomst ziet.  
 

b. Het op- of (af)geleverde geheel compleet en gebruiksklaar is en is vergezeld van alle 
onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiks-
aanwijzingen, instructieboeken, tekeningen en onderdelenlijsten, ook indien zij niet met 
name zijn genoemd. 
 

c. Het op- of (af)geleverde nieuw is, van goede kwaliteit, vrij van gebreken, functioneel, vrij 
van rechten van derden, in overeenstemming met de laatste stand van de techniek en 
geheel voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende onder meer kwaliteit, 
milieu, veiligheid en gezondheid. 
 

d. Het op- of (af)geleverde is voorzien van een aanduiding van de producent of van degene 
die de zaken en/of hulpmiddelen in de handel brengt. 
 

e. Verbrugge desverzocht inzage verkrijgt in de door Opdrachtnemer met derden ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst gesloten Overeenkomsten en andere 
gewisselde stukken.  
 

f. Door gebruik van het op- of (af)geleverde geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten 
van industriële of intellectuele eigendom van enige derde en dat Opdrachtnemer 
Verbrugge vrijwaart voor alle aanspraken van dien aard en Opdrachtnemer de daardoor 
veroorzaakte schade zal vergoeden.  
 

g. Opdrachtnemer ervoor in staat dat al haar werknemers en door haar bij de uitvoering van 
de Overeenkomst in te schakelen personen en derden, de bij Verbrugge geldende 
verkeers- en veiligheidsvoorschriften strikt zullen naleven. Op eerste verzoek van 
Verbrugge dient Opdrachtnemer daarbij verklaringen van haar werknemers en de bij de 
uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen en derden te kunnen overleggen, 
waaruit blijkt de ontvangst en intentie tot het naleven van de algemene veiligheids-
instructie van Verbrugge Terminals, de geldende veiligheidsvoorschriften alsmede de 
naleving van de Arbeidstijdenwet. 
 

10.4  De in het voorgaande lid bedoelde garantie wordt niet verminderd door enige zijdens een 
leverancier of Opdrachtnemer verstrekte garantie. 

10.5  Opdrachtnemer is te allen tijde aansprakelijk voor het niet voldoen van hetgeen waartoe zij 
gehouden is ingevolge toepasselijke garantie. Zowel Opdrachtnemer als Verbrugge zullen alle 
gebreken die het op- of (af)geleverde vertoont althans dreigt te vertonen, onverwijld aan 
elkander mededelen. Opdrachtnemer is gehouden de medegedeelde gebreken zo spoedig 
mogelijk te herstellen, bij gebreke waarvan het Verbrugge vrijstaat om na schriftelijke 
kennisgeving het ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer uit te voeren of te laten 
uitvoeren. 

10.6  Verbrugge is gerechtigd eerstelijnsstoringen op kosten van Opdrachtnemer te verhelpen. 
10.7  Verbrugge zal Opdrachtnemer voldoende tijd en ruimte ter beschikking stellen om tijdige op- 

of (af)levering, inbedrijfsstelling van het bestelde of het werk, dan wel overeengekomen 
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dienstverlening mogelijk te maken, in zoverre dat daardoor de bedrijfsvoering van Verbrugge 
niet wordt belemmerd. Hierbij geldt dat de belading en het lossen van door Verbrugge 
aangenomen schepen, treinen, vrachtwagens of andere vervoermiddelen steeds voorrang 
heeft. 
 

 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid en verzekering 
 
11.1 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door het door Opdrachtnemer, dan wel door werknemers van Opdrachtnemer of 
door Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet naleven van de contractuele, dan wel 
wettelijke verplichtingen, die het gevolg hebben dat Verbrugge door derden aansprakelijk 
wordt gesteld. Opdrachtnemer is verplicht Verbrugge voor alle gevolgen van deze 
aansprakelijkheid te vrijwaren. 

11.2 Opdrachtnemer zal Verbrugge volledige schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of 
personen, die voor Verbrugge, haar personeel of haar afnemers en derden mochten ontstaan 
uit of ten gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van 
wanprestatie of van onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, haar personeel of van andere 
personen, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 
Hieronder is mede begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid alsmede 
het gebruik of het aan- of afvoeren van eigendommen van Opdrachtnemer, haar personeel of 
van andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen. 

11.3  Opdrachtnemer is gehouden zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in het voorgaande 
artikel alsmede in dit artikel genoegzaam te verzekeren bij een eersteklas verzekerings-
maatschappij voor een bedrag van tenminste € 1.000.000,-- (zegge: een miljoen euro) als 
maximum per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 
één gebeurtenis en € 2.500.000,-- (zegge: tweeënhalf miljoen euro) als maximum per jaar. 
Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot de aansprakelijkheid betreffende letselschade 
aan personen en schade aan zaken. Met name dient Opdrachtnemer zich ook te verzekeren 
tegen schade veroorzaakt door brand en/of explosie en dient de dekking zich ook uit te 
strekken tot hulpmiddelen, welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn 
betrokken alsmede moet zij omvatten een uitsluiting van aansprakelijkheid jegens 
uiteindelijke afnemers van haar product, ook na oplevering, ongeacht in welke rangorde een 
Opdrachtnemer in een keten doorleveringen staat. 

11.4  Bij de levering van resp. het inzetten van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient 
Opdrachtnemer deze te verzekeren tegen de schade welke mogelijk door het gebruik daarvan 
mocht ontstaan. 

11.5 Op eerste verzoek dient Opdrachtnemer Verbrugge desgewenst inzage te geven in de 
Overeenkomst betrekking hebbende op verzekeringspolissen en bewijsstukken verstrekken 
waaruit blijkt dat de verschuldigde premie is voldaan. 

11.6 Indien bij de uitvoering van een Overeenkomst aan Verbrugge, Verbrugges personeel of aan 
via Verbrugge ingeschakelde derden schade zou worden toegebracht, is Opdrachtnemer 
daarvoor aansprakelijk, tenzij Opdrachtnemer bewijst dat die schade door Verbrugge, door 
Verbrugges personeel of door Verbrugge ingeschakelde derden zelf is veroorzaakt. 

11.7 Verbrugge is slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover wordt bewezen, dat 
deze het geval is van opzet of grove schuld. Voor schade ten gevolge van opzet of grove 
schuld van niet ondergeschikten is Verbrugge niet aansprakelijk. 

11.8 Ieder die zich ophoudt op terreinen van Verbrugge, in of op voertuigen van Verbrugge 
enzovoort of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar met 
hetgeen hij bij zich heeft voor eigen risico en moet de door overheidsorganen en door 
Verbrugge gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. Verbrugge 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade. 
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Artikel 12 – Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 
 
12.1 Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen uit de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving met betrekking tot de werknemers van opdrachtgever na te komen. 
 
12.2 Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premie sociale 

verzekeringswet en tot afdracht van loonheffing, voor zover direct en indirect verband 
houdende met het aan haar opgedragen werk, na te komen. 

12.3  Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Verbrugge over te leggen:  
 

a. Haar BTW-nummer. 
 

b. Haar inschrijfnummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.  
 

c. Voor zover van toepassing haar aansluitingsnummer bij de onderlinge 
waarborgmaatschappij. 
 

12.4  Partijen zijn over en weer verplicht, op verzoek van de andere partij, een 
vestigingsvergunning, voor zover vereist, te tonen. 

12.5  Opdrachtnemer is verplicht eenmaal per drie maanden Verbrugge een verklaring te tonen 
inzake haar betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging waarbij zij is aangesloten en een 
verklaring inzake haar afdracht van loonheffing. 

12.6  Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Verbrugge wekelijks een mandagenregister ter 
zake van het aan haar opgedragen werk te verstrekken. Het mandagenregister dient onder 
meer de namen van alle door de Opdrachtnemer bij het werk ingeschakelde werknemers, 
alsmede een manurenverantwoording te bevatten. 

12.7 Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking 
gestelde werknemer(s) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer 
verplicht de administratieve voorschriften ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekering na 
te leven. Het is Opdrachtnemer verboden om het in een aannemingsom begrepen bedrag aan 
verschuldigde premie en sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden, 
of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. 

12.8 In voorkomende gevallen is Verbrugge gerechtigd het ter zake van het aan Opdrachtnemer 
opgedragen werk verschuldigde premie sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor 
Verbrugge ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou zijn, aan 
Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet 
ketenaansprakelijkheid dan wel namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken 
bedrijfsvereniging of de Ontvanger der directe belastingen te voldoen, in het geval dat 
Verbrugge redelijkerwijs tot het oordeel zou komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van 
de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken. Ingeval Verbrugge 
gebruik maakt van dit recht, is zij voor de daar bedoelde bedragen jegens Opdrachtnemer 
gekweten. Van dit recht zal Verbrugge geen gebruik maken indien Opdrachtnemer voldoende 
zekerheid biedt in de vorm van een vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij. 

 
 
Artikel 13 - Overmacht 
 
13.1 Een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, doch die zich 

voordoet nadat de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten, zal steeds aan de 
Opdrachtnemer worden toegerekend. 

12.3 In het geval van overmacht, zullen partijen gerechtigd zijn de nakoming van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtperiode. Indien de 
overmachttoestand langer duurt dan 30 (zegge: dertig) dagen heeft de andere partij het recht 
de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op 
schadevergoeding zal ontstaan. 
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12.4 Geen sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer indien sprake is van 
personeelsgebrek, stakingen, wanprestatie van door de Opdrachtnemer ingeschakelde 
derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij de 
Opdrachtnemer en/of haar leverancier. 
 

 
Artikel 14 - Ontbinding 
 
14.1 Naast in deze algemene inkoopvoorwaarden genoemde gevallen, wordt in de navolgende 

gevallen Opdrachtnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Verbrugge bevoegd 
naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of 
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke 
tussenkomst, zonder dat Verbrugge gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, te 
ontbinden: 

 
a. Indien Opdrachtnemer één of meer van de contractuele verplichtingen, inclusief die 

verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, niet tijdig, of niet 
behoorlijk nakomt.  
 

b. Indien het faillissement, surséance van Opdrachtnemer is aangevraagd, toepassing van 
de schuldsaneringsregeling is verzocht.  
 

c. Indien Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling is 
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard op 
Opdrachtnemer. 
 

d. Indien sprake is van een verzoek dan wel toewijzing daarvan van een curatelestelling of 
onder bewindstelling van Opdrachtnemer.  
 

e. Indien Opdrachtnemer zijn onderneming, dan wel onderdelen daarvan, geheel of 
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of staakt. 
 

f. Indien op zaken van, in eigendom toebehorend aan Opdrachtnemer, conservatoir of 
executoriaal beslag wordt gelegd. 
 

g. Intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de 
Overeenkomst noodzakelijk zijn. 

 
14.2 In het voorgaande lid van dit artikel genoemde gevallen is het door Opdrachtnemer nog 

verschuldigde bedrag ter zake openstaande vorderingen, ongeacht een eventuele 
betalingsregeling, direct en ten volle opeisbaar. 
 

 
Artikel 15 – Pandrecht 
 
15.1 Alle goederen, documenten en gelden, die Verbrugge, uit welke hoofde en met welke 

bestemming ook onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken Verbrugge tot onderpand voor alle 
vorderingen, die zij ten laste van Opdrachtnemer of van een andere rechthebbende op deze 
goederen, documenten heeft of mocht krijgen. 
 

 
Artikel 16 – Toepasselijk recht 
 
16.1 Op deze Overeenkomst en de Overeenkomst welke daarvan een uitvloeisel zijn, is 

Nederlands recht van toepassing. 
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Artikel 17 – Uitleg voorwaarden 
 
17.1 Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in andere talen gesteld. Bij enig verschil 

van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 
17.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in 

enigerlei opzicht nietig, in strijd met het recht, dan wel onafdwingbaar is, zal zulks geen 
invloed hebben op voor het overige hierin bepaalde, zodat de rechterlijke uitspraak beperkt 
blijft tot de bepaling waarop zij betrekking had. 
 

 
Artikel 18 – Verjaring 
 
18.1  Elke vordering jegens Verbrugge gericht moet worden ingesteld binnen een termijn van één 

jaar na het sluiten van de Overeenkomst, dan wel binnen één jaar na de in voornoemde 
Overeenkomst overeengekomen op- of (af)leveringsdatum. Wordt hieraan niet voldaan dan 
vervallen alle rechten die Opdrachtnemer aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen. 
 

 
Artikel 19 – Geschillenoplossing 
 
19.1  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen bij 
uitsluiting worden beoordeeld door de Rechtbank te Middelburg, tenzij partijen schriftelijk 
anders zijn overeengekomen. 

 


