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Algemene inkoopvoorwaarden goederen

Artikel 1

Definities
In de algemene (inkoop)voorwaarden, overeenkomsten, opdrachten
en bestellingen van de Brabant Water N.V. gehanteerde definities.

Opdrachtgever
Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Opdrachtnemer
De wederpartij (leverancier, aannemer, consultant) van de opdrachtgever.

Overeenkomst
Iedere rechtsbetrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
met betrekking tot levering van roerende goederen en/of het verrichten
van diensten en/of werkzaamheden en/of uitvoering van werken.

Mantelovereenkomst
Overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor de regelmatige levering van roerende goederen en/of het verrichten van diensten
en/of werkzaamheden en/of de uitvoering van werken op basis van bestelbonnen of eenvoudige standaardopdrachten.

Leverantie
Het geheel van de volgens de overeenkomst/opdracht te leveren roerende
goederen en/of te verrichten diensten en/of uit te voeren werkzaamheden
en/of uit te voeren werken, waaronder mede begrepen alle bijbehorende
hulpmiddelen, bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits-, keuringsen garantiecertificaten.

Levering
De af-/oplevering volgens de overeenkomst/opdracht van de roerende goederen
en/of diensten en/of werkzaamheden en/of werken op de overeengekomen
plaats(en), gevolgd door een acceptatie door de opdrachtgever.

Diensten
Diensten, werkzaamheden en werken, anders dan krachtens arbeidscontract, in opdracht van de opdrachtgever te verrichten.

Gebrek
Het niet of niet volledig voldoen van de leverantie, dan wel het resultaat
daarvan, aan hetgeen is omschreven in deze algemene inkoopvoorwaarden en de overeenkomsten/opdrachten waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn.

Prijs
Het totaal van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te verlenen
vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht.
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Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen
en overeenkomsten/opdrachten waarbij Brabant Water N.V. optreedt als de
opdrachtgever voor het verwerven van goederen.

2.2

Afwijking van deze inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2.3

Indien binnen een overeenkomst/opdracht voor de levering van goederen
diensten moeten worden geleverd, kunnen in deze overeenkomst/opdracht
tevens de ‘Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten’ van de opdrachtgever van toepassing worden verklaard.

2.4

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de aanbieder of
de opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

Op een aanvraag van de opdrachtgever volgt een onherroepelijke schriftelijke
aanbieding van de aanbieder.

3.2

Een schriftelijk uitgebrachte aanbieding blijft ongewijzigd van kracht
tenminste 60 dagen vanaf de datum waarop deze is uitgebracht.

3.3

Indien een schriftelijke opdracht volgt op een schriftelijke aanbieding komt
de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdracht door de opdrachtgever wordt verzonden.

3.4

Bij mantelovereenkomsten komt de overeenkomst/opdracht tot stand telkens
op het moment dat de opdracht voor een (deel)levering van goederen, binnen
het kader van de mantelovereenkomst, wordt verzonden.

3.5

In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in lid 1 tot en
met 4 van dit artikel ook geschieden door middel van faxberichten,
waarbij faxberichten gelijk worden gesteld met schriftelijke stukken.
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Artikel 4

Prijzen

4.1

De overeengekomen prijzen zijn vast en luiden in euro’s, exclusief BTW
en zijn gebaseerd op de levering ‘delivered duty paid’ (DDP) op de overeengekomen plaats van levering.

Artikel 5

Leveringen

5.1

De levering geschiedt met inachtneming van deze voorwaarden en de eisen
geformuleerd in de overeenkomst/opdracht en de eisen gesteld aan goed
vakmanschap, binnen de overeengekomen termijn.

5.2

Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de laatst
geldende ‘Incoterms’, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koop-handel. Levering geschiedt DDP op de overeengekomen plaats van levering,
stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn.

5.3

De levering wordt als voltooid beschouwd op het moment dat de opdrachtgever de leverantie heeft geaccepteerd.

5.4

Zodra de opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de levering niet, niet
tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden geeft hij hiervan onmiddellijk
schriftelijk bericht aan de opdrachtgever onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen. Onverminderd het
recht van de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 11, 14,
15 en 17, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze de gerezen situatie
alsnog naar genoegen van de opdrachtgever kan worden geregeld.

5.5

Onverminderd het recht van de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 15 en 17, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om voor
iedere kalenderdag, waarmee het in lid 2 van dit artikel bedoelde tijdstip
of de leveringstermijn wordt overschreden, zonder nadere ingebrekestelling,
een boete op te leggen van 0,1% van de prijs tot een maximum van 5%, tenzij
de opdrachtnemer aantoont dat de overschrijding te wijten is aan een niet
toerekenbare tekortkoming. De boete treedt niet in de plaats van vergoeding
van de schade van zijde van de opdrachtgever.
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5.6

Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen
dient de opdrachtnemer de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd
voor de opdrachtgever op te slaan, te beveiligen en te verzekeren.

5.7

Controle en/of keuring van de leverantie of delen daarvan overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 houdt levering noch afname, noch risico-overgang in.

Artikel 6

Verpakking en verzending

6.1

De leverantie dient behoorlijk te zijn verpakt, voorzien van pakbon en conform
de voorschriften van de opdrachtgever te worden gemerkt, zodat zij bij normaal
vervoer, de plaats van levering in goede staat bereikt. De opdrachtnemer is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.

6.2

De opdrachtgever heeft het recht om gebruikte verpakking (niet zijnde leenemballage) te allen tijde te retourneren aan de opdrachtnemer zonder dat
de opdrachtgever verplicht is tot enige vergoeding. Leenemballage moet als
zodanig duidelijk door de opdrachtnemer worden gekenmerkt.

6.3

Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van
de opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming of door volvoor-leeg-levering.

6.4

Deelleveringen zijn, behoudens als zodanig vermeld in de overeenkomst/
opdracht, niet toegestaan.

Artikel 7

Eigendom

7.1

De eigendom van de goederen gaat op de opdrachtgever over op het moment
van levering.

7.2

De opdrachtgever is bevoegd in de overeenkomsten/opdrachten te verlangen
dat de overdracht van eigendom van de goederen op een eerder tijdstip
dan bedoeld in lid 1 van dit artikel zal plaatsvinden. De opdrachtnemer zal
alsdan de goederen merken als herkenbaar eigendom van de opdrachtgever
en de opdrachtgever vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening
van rechten door derden.
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Artikel 8

Hulpmiddelen

8.1

Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde aankoopspecificaties of bestekken dan wel voor rekening van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de opdrachtgever c.q. worden eigendom van de opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging.

8.2

De opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen
te merken als herkenbaar eigendom van de opdrachtgever, deze in goede
staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s
zolang hij ten aanzien van de hulpmiddelen als houder voor de opdrachtgever optreedt.

8.3

De hulpmiddelen dienen op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de
opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld dan wel tegelijkertijd
met de laatste levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking
hebben.

8.4

Hulpmiddelen die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, worden op eerste verzoek van de opdrachtgever ter
goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

8.5

Verandering aan of afwijkingen van de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

8.6

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen aan te wenden of
te doen aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de levering
aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
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Artikel 9

Wijzigingen, meer- en minderwerk

9.1

Voor de omvang en de aard van de leverantie zijn de door de opdrachtgever
in de overeenkomst/opdracht verstrekte gegevens bepalend.

9.2

De opdrachtgever is bevoegd, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid te verlangen dat de omvang en/of hoedanigheid van de leverantie worden/
wordt gewijzigd.

9.3

De opdrachtnemer heeft het recht, indien zulks hem zinvol voorkomt in
verband met de uitvoering en daarmee verband houdende kosten van de
overeenkomst/opdracht, wijzigingen in de omvang en/of hoedanigheid van
de leverantie voor te stellen.

9.4

De opdrachtnemer mag eerst tot uitvoering van verlangde of voorgestelde
wijzigingen overgaan nadat hij hiertoe een schriftelijke opdracht van de
opdrachtgever heeft verkregen. De opdrachtgever is slechts gehouden door
middel van een schriftelijke opdracht opgedragen wijzigingen te vergoeden.

9.5

De opdrachtnemer dient, indien wijzigingen zoals bedoeld in lid 2 en 3
van dit artikel zich voordoen, zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen
14 dagen na wederzijdse kennisname van de verlangde of voorgestelde wijzigingen, de opdrachtgever schriftelijk te informeren omtrent de consequenties.
Is er sprake van een aanpassing van de prijs dan zal deze informatie plaatsvinden in de vorm van een schriftelijke aanbieding.

9.6

Indien de opdrachtgever instemt met een voorgestelde wijziging en de
daarmee samenhangende consequenties zal hij de opdrachtnemer voor
de uitvoering daarvan een schriftelijke opdracht verstrekken.

9.7

Voor de berekening van de vergoeding voor wijzigingen zullen dezelfde
calculatiemethoden worden gehanteerd als in de overeenkomst/opdracht
waarop deze betrekking hebben.

9.8

Onder wijzigingen als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan meeren minderwerken.
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Artikel 10

Betaling

10.1

Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van
de factuur en acceptatie van de leverantie.

10.2

De opdrachtgever is bevoegd, in geval van vooruitbetaling als zekerheidstelling, te verlangen dat de opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor
de opdrachtgever acceptabele bankinstelling. De bankgarantie dient
opgesteld te worden volgens bijgaand model B.

10.3

Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 11

Kwaliteit, keuring en garantie

11.1

De opdrachtnemer garandeert dat de leverantie voldoet aan de eisen vastgelegd
in de overeenkomst/opdracht en geschikt is voor het doel waarvoor zij is
bestemd, vrij is van gebreken, voldoet aan de wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het
moment van het sluiten van de overeenkomst of plaatsen van de opdracht.

11.2

In aansluiting op het vorige lid zijn in de voorkomende gevallen eveneens
de normvoorschriften uit de ISO 9000-serie, zoals deze gelden op het moment
van het sluiten van de overeenkomst of plaatsen van de opdracht, van toepassing. Indien en voor zover voornoemde normvoorschriften van toepassing
zijn, zal de opdrachtnemer, in het kader van een goede kwaliteitsborging en
kwaliteitsbeheersing, de overeenkomst/opdracht overeenkomstig deze voorschriften uitvoeren, tenzij een wettelijke regeling zich hiertegen verzet.

11.3

Controle en/of keuring door of namens de opdrachtgever kan plaatsvinden
zowel voor, tijdens als na de levering. De opdrachtnemer zal zonder kosten alle
medewerking verlenen en informatie verschaffen om controle en/of keuring
mogelijk te maken. De kosten voor het bij de controles en/of keuringen ingeschakelde personeel van de opdrachtgever en/of de door de opdrachtgever
ingeschakelde externe deskundigen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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Alle overige kosten voor de controles en/of keuringen komen ten laste van
de opdrachtnemer. Ingeval een hercontrole en/of herkeuring ten gevolge van
onvolkomenheden van de kant van de opdrachtnemer zal plaatsvinden, zijn
alle kosten voor rekening van de opdrachtnemer.
11.4

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zonodig en tijdig op de hoogte van
het tijdstip waarop een controle en/of een keuring kan plaatsvinden.

11.5

Indien bij een controle en/of keuring voor, tijdens of na de levering de leverantie
geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, zal de opdrachtgever dit onverwijld
aan de opdrachtnemer schriftelijk (doen) melden. De opdrachtnemer krijgt
vervolgens redelijkerwijs de gelegenheid de gebreken in de leverantie te onderzoeken en te herstellen. Onderzoek en herstel van gebreken verschaft de
opdrachtnemer geen recht op uitstel van de levering.

11.6

Indien blijkt dat na herstelling als bedoeld in lid 5 van dit artikel de leverantie
nog steeds niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen zal de opdrachtgever
onmiddellijk na ontdekking daarvan de opdrachtnemer een bericht van afkeuring zenden en zal de opdrachtgever zijn gerechtigd, zonder dat daartoe
een ingebrekestelling nodig is, te zijner keuze:
• de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij
de opdrachtnemer is gehouden de door de opdrachtgever geleden schade te
vergoeden (zie tevens artikel 17), of
• de leverantie te accepteren onder aanvullende voorwaarden en/of tegen
een lagere prijs.

11.7

In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de opdrachtnemer
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer niet, niet
tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen,
heeft de opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening van de
opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

11.8

Indien controle en/of keuring van de leverantie door een onafhankelijke
instantie plaatsvindt, is de uitslag van de controle en/of keuring bindend
voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Ditzelfde geldt voor herkeuring
respectievelijk hercontrole en herbeproeving.
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11.9

De door de opdrachtgever ter zake van enig feit aan de opdrachtnemer
verleende goedkeuring, als bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat de
opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst/opdracht.

11.10

Tenzij in de overeenkomst/opdracht anders vermeld, bedraagt de garantietermijn
op de leverantie 12 maanden aanvangende op het moment van de levering.

Artikel 12

Geheimhouding

12.1

De opdrachtnemer en de opdrachtgever garanderen geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die op enigerlei
wijze te hunner kennis is gekomen of gebracht. Dit geldt niet voor informatie
en data:
• die van algemene bekendheid zijn geworden;
• die door een onafhankelijke en te goeder trouw handelende derde aan
partijen of aan een van de partijen ter beschikking zijn gesteld, of die
partijen reeds voordien uit eigen bron ter kennis stonden, mits de desbetreffende partij zulks kan aantonen;
• waarvan wettelijke voorschriften vereisen dat deze in beperkte kring
bekend gemaakt moeten worden.

12.2

Het is de opdrachtgever en de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming, over en weer enige vorm van
publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst/opdracht.

12.3

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de opdrachtgever, op de overeenkomst/opdracht betrekking hebbende
documenten zoals tekeningen, schema’s en overige bedrijfsinformatie te
vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht.

12.4

De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer tot stand gebrachte goederen en/of diensten
mogen zonder schriftelijke toestemming over en weer niet voor doeleinden
van derden worden aangewend. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden
worden verbonden.
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Artikel 13

Industrieel en intellectueel eigendom

13.1

De opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de leverantie of delen daarvan, of van de door hem ten behoeve
van de opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk
zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten
of andere rechten van derden.

13.2

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij
zal de opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk
op deze industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14

Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1

De opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst/opdracht voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan
derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht aan deze toestemming
voorwaarden te verbinden.

14.2

In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig
of niet naar behoren zijn verplichtingen uit de overeenkomst/opdracht kan
c.q. zal nakomen, is de opdrachtgever onder opgave van redenen bevoegd
te verlangen dat de opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst/opdracht
voor zijn rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt.
Een en ander ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst/opdracht.
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Artikel 15

Aansprakelijkheid

15.1

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door de opdrachtgever
of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn leverantie
waardoor deze niet de kwaliteit biedt die men gerechtigd is te verwachten.

15.2

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door de opdrachtgever
of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van
de overeenkomst/opdracht zijn betrokken.

15.3

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden
op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in
lid 1 en 2 van dit artikel en zal op verzoek van de opdrachtgever een
schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of
gezamenlijk met de opdrachtgever - een en ander ter beoordeling door de
opdrachtgever - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

15.4

Voor de toepassing van lid 1, 2 en 3 van dit artikel worden personeel en
medewerkers van de opdrachtgever als derden aangemerkt.

15.5

De opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit
artikel genoegzaam verzekeren en verleent de opdrachtgever desgewenst
inzage in de polis.
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Artikel 16

Overmacht

16.1

In geval van een tijdelijke niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor een voor de
opdrachtgever aanvaardbare termijn opgeschort.

16.2

De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen zich jegens elkaar alleen op
niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van
de niet-toerekenbare tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

16.3

Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan:
gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, wanprestatie van door de opdrachtnemer ingeschakelde
derden en/of liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen aan de zijde van
de opdrachtnemer.

Artikel 17

Tussentijdse beëindiging en opschorting

17.1

De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst/opdracht
tussentijds buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel
van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer, mits dit met opgave
van redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling staakt de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst/opdracht
voor het deel waarvoor de ontbinding van toepassing is.

17.2

De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen overleg plegen over de gevolgen van
de in lid 1 van dit artikel bedoelde ontbinding. Indien op het moment van ontbinding bepaalde delen van de leverantie reeds in productie zijn genomen en
voor de opdrachtgever bruikbaar zijn, worden deze door de opdrachtgever
tegen de voor de overeenkomst/opdracht geldende prijzen en tarieven vergoed.

17.3

De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de levering op te schorten, mits hij
de aantoonbare schade die de opdrachtnemer daardoor lijdt aan hem vergoedt.

14

Algemene inkoopvoorwaarden goederen

17.4

Indien de opdrachtnemer één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst/opdracht of van andere overeenkomsten/opdrachten die daaruit
voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt alsmede in geval
van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stilleggen,
liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst/opdracht zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de
overeenkomst/opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele de aan de opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van de opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

17.5

Alle vorderingen, die de opdrachtgever in gevallen van (tussentijdse) beëindiging
als bedoeld in dit artikel op de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen
en uitstaande bankgaranties zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

17.6

Indien de opdrachtnemer zich beroept op niet-toerekenbare tekortkoming
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst/opdracht tussentijds te
beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Artikel 18

Toepasselijk recht en geschillen

18.1

Op de overeenkomst/opdracht en alle overeenkomsten/opdrachten die
daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

18.2

Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de overeenkomst/
opdracht of daaruit voortvloeiende overeenkomsten/opdrachten tussen partijen
mochten ontstaan, zullen hetzij worden berecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement waarin de opdrachtgever is gevestigd, hetzij - na nadere
overeenstemming tussen partijen - worden onderworpen aan het oordeel
van arbiters benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het Reglement
van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam, een en ander
ter keuze van de opdrachtgever.
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Model B
(Aanbetalings) bankgarantie nr. ___ d.d. __________
De ondergetekende (naam en adres bank) __________ gevestigd te (plaats en land)
__________, /mede kantoorhoudend te (plaats en land) __________
in aanmerking nemende,
dat tussen (naam leverancier) __________ gevestigd te (plaats en land) __________
hierna te noemen de ‘opdrachtnemer’, en Brabant Water N.V. te ’s-Hertogenbosch,
hierna te noemen de ‘opdrachtgever’, een overeenkomst is gesloten betreffende
(omschrijving leverantie __________, volgens overeenkomst nr. __________
d.d. __________ voor een totaalbedrag van __________ euro (zegge __________)
exclusief BTW;
dat de opdrachtgever hiervoor een aanbetaling zal doen van ___% van het orderbedrag tegen overlegging van een bankgarantie door de opdrachtnemer tot zekerheid voor richtige nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit
hoofde van eerdergenoemde overeenkomst,
verklaart hierbij:
dat ondergetekende bereid is, bij wijze van zelfstandige verbintenis zich ten behoeve
van de opdrachtgever garant te stellen voor de richtige nakoming door de opdrachtnemer van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever uit hoofde van eerdergenoemde overeenkomst, indien deze leverancier niet aan haar contractuele
verplichtingen voldoet, zulks evenwel tot maximaal __________ euro
(zegge __________);
dat ondergetekende op eerste verzoek en op enkel schriftelijke mededeling van
opdrachtgever, dat de leverancier zijn verplichtingen ingevolge eerder genoemde
opdracht jegens de opdrachtgever niet is nagekomen, zich verbindt aan de
opdrachtgever als eigen schuld te zullen voldoen, hetgeen opdrachtgever volgens
zijn schriftelijke opgave van de opdrachtnemer te vorderen meent te hebben,
echter zonder voormeld maximum bedrag ad __________ euro (zegge __________)
te overschrijden;
dat wijzigingen of toevoegingen op de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer worden overeengekomen, de onder-
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getekende op geen enkele wijze ontheffen van zijn garantverklaring ongeacht of
deze al dan niet aan ondergetekende zijn bekendgemaakt.
Deze garantie is geldig vanaf het moment dat het bedrag ad __________ euro op
rekening met nummer __________ t.n.v. (naam) __________ bij de bank te (plaats
en land) __________ is bijgeschreven en geldig tot 30 dagen na de datum _________
van overname van de leverantie door de opdrachtgever volgens eerdergenoemde
overeenkomst voorzien op (datum) __________, zodat eventuele claims uit hoofde
van deze garantie, uiterlijk op die datum door ondergetekende moeten zijn ontvangen.
Deze garantie zal na het verstrijken van de geldigheidsduur door de opdrachtgever
worden teruggezonden aan ondergetekende.

Ondergetekende,

(Handtekening en stempel bank)
(datum)

Brabant Water N.V. uitg. januari 2003 (bib 2871)

17

18

Algemene inkoopvoorwaarden goederen

Brabant Water N.V. uitg. januari 2003 (bib 2871)

19

20

Algemene inkoopvoorwaarden goederen

