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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KANTERS
Artikel 1 - Definities
1.1 Onder ‘Kanters’ wordt verstaan: Kanters B.V en of Kanters Infratechniek
BV., gevestigd en kantoorhoudende te Veghel (Nederland), of haar
groepsmaatschappij die in de Overeenkomst als contractspartij is genoemd.
1.2 Onder ‘Leverancier’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten en/of zaken en/of
het tot stand brengen van stoffelijke werken met Kanters een Overeenkomst
is aangegaan of daarover met Kanters onderhandelt.
1.3 Onder ‘Partijen’ wordt verstaan: Kanters en Leverancier.
1.4 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke afspraak tussen Leverancier en
Kanters tot het verrichten van Prestaties door Leverancier, inclusief iedere
aanvulling en/of wijziging daarvan.
1.5 Onder ‘Prestaties’ wordt verstaan het leveren van zaken en/of het verrichten
van diensten en/of het tot stand brengen van stoffelijke werken en alle
daarmee verband houdende activiteiten.
1.6 Indien in deze voorwaarden de term ‘schriftelijk’ wordt gebruikt, wordt
daaronder ook ‘per e-mail’ verstaan.
1.7 Onder ‘Website’ wordt verstaan: www.kanters.eu

verzekeringskosten, vergoedingen (inclusief eventuele licentievergoedingen)
en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Leverancier zal de factuur in tweevoud aan Kanters toezenden aan het door
Kanters opgegeven factuuradres onder vermelding van datum en nummer van
de Overeenkomst, Btw-bedrag en andere door Kanters verlangde gegevens.
6.2 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s, tenzij anders is afgesproken.
6.3 Een eventueel door Kanters schriftelijk toegestane overschrijding van een in
de Overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factuur uitdrukkelijk
vermeld en gespecificeerd.
6.4 Kanters zal de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde
bedragen binnen 60 dagen na ontvangst van de correcte factuur voldoen. Die
termijn vangt aan na ontvangst van de factuur, maar niet vóór (i) ontvangst
van de zaken, (ii) goedkeuring van Prestaties en/of (iii) aflevering van
documentatie aan Kanters in overeenstemming met de Overeenkomst.
Kanters heeft het recht om de factuur pas te betalen na ontvangst van alle
juiste documenten, waaronder certificaten.
6.5 Indien de factuur niet aan de voorwaarden voldoet, heeft Leverancier geen
recht op vergoeding van rente indien Kanters de factuur niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn voldoet.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en 6.6 Betaling houdt geen erkenning in dat de verrichte Prestaties geheel aan de
Overeenkomsten die Kanters voert resp. aangaat met Leverancier.
Overeenkomst beantwoorden, ontslaat Leverancier niet van een
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan door vermelding (achter-) op
garantieverplichting of van aansprakelijkheid en laat de rechten van Kanters
briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, e-mail en op de Website.
op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet.
2.3 De toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde algemene
6.7 Indien Leverancier een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst met
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Kanters of deze voorwaarden niet (volledig) nakomt, mag Kanters betaling
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een deel van de
aan Leverancier opschorten.
Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige
deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het Artikel 7 - Zekerheid
vernietigde of nietige deel geldt dan als afgesproken wat op wettelijk
7.1 Leverancier zal op verzoek van Kanters zekerheid verstrekken voor al
toelaatbare wijze het dichtst komt bij wat Partijen afgesproken zouden
hetgeen Leverancier aan Kanters verschuldigd is, bijvoorbeeld indien Kanters
hebben indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
ter uitvoering van de Overeenkomst een betaling verricht voor Prestaties die
2.5 Indien en voorzover deze inkoopvoorwaarden strijdig zijn met de
nog niet zijn geleverd. In dat geval worden alle zaken die onderdeel zijn van
voorwaarden van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de
de Prestatie op het moment van vooruitbetaling, althans zodra Leverancier
Overeenkomst.
daarover beschikt, eigendom van Kanters. Voor zover nodig draagt
Leverancier bij voorbaat al die zaken aan Kanters in onbezwaarde eigendom
over onder de opschortende voorwaarde dat Kanters de vooruitbetaling doet.
Artikel 3 - Overeenkomsten
3.1 Indien Leverancier Kanters een schriftelijk aanbod heeft gedaan, komt tussen
Leverancier zal de zaken afgescheiden en duidelijk gekenmerkt als eigendom
Partijen een Overeenkomst tot stand op het moment dat Kanters het
van Kanters onder zich houden, en op verzoek van Kanters een
schriftelijke aanbod van Leverancier door middel van een schriftelijke
eigendomsverklaring verstrekken.
opdracht aanvaardt.
7.2 Alle zaken en documenten van Leverancier die zich bij Kanters bevinden
3.2 Indien Leverancier geen schriftelijk aanbod heeft gedaan, komt tussen
dienen als onderpand tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen
Partijen een Overeenkomst tot stand op het moment dat Leverancier een
jegens Kanters.
schriftelijke opdracht van Kanters, binnen 14 dagen, heeft aanvaard en dat
binnen genoemde termijn schriftelijk ter kennis van Kanters heeft gebracht.
Artikel 8 - Levering en verpakking van zaken
3.3 Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen van
8.1 De te leveren zaken zullen door Leverancier worden geleverd op de door
Kanters binden Kanters niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door Kanters
Partijen overeengekomen wijze, dan wel op nader door Kanters aangegeven
worden bevestigd.
wijze, en zodanig verpakt, gemarkeerd en/of beveiligd dat deze zaken de
3.4 Voor misverstanden, fouten, vertragingen of het niet of niet behoorlijk
plaats van bestemming in goede staat bereiken, voldoende geïdentificeerd
overkomen van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik
kunnen worden en aldaar veilig en zonder kosten voor Leverancier kunnen
van een communicatiemiddel tussen Kanters en Leverancier is Kanters niet
worden gelost.
aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kanters.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de zaken afgeleverd op de
3.5 Indien Kanters met twee of meer (rechts)personen een Overeenkomst sluit, is
locatie van Kanters in Veghel. Voor deelleveringen is de voorafgaande
ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
schriftelijke toestemming nodig, die niet op onredelijke gronden zal worden
daarvan.
onthouden.
3.6 De voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten zijn niet
8.3 Indien Kanters, voordat de zaken zijn geleverd, Leverancier verzoekt de
overdraagbaar en/of vatbaar voor verpanding.
zaken op een ander adres af te leveren, zal Leverancier kosteloos aan dat
verzoek gevolg geven.
8.4 Leverancier zal Kanters bij aflevering verstrekken: alle toepasselijke
Artikel 4 - Wijziging van de Overeenkomst
4.1 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de
licenties, vergunningen, documenten, informatie, specificaties en instructies
Overeenkomst of afspraken over meerwerk binden Kanters alleen indien
die nodig zijn voor het veilig en juist transporteren, gebruiken, behandelen,
Kanters deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
verwerken en opslaan van de zaken en van alle gebruikelijke certificaten.
4.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kanters kan Leverancier
(rechts)personen, die zijn belast met uitvoering van de Prestaties niet tijdelijk Artikel 9 - Tijdstip van levering van zaken
of definitief vervangen, tenzij in de Overeenkomst anders is afgesproken.
9.1 Aflevering vindt plaats conform het in de Overeenkomst afgesproken
Kanters kan aan haar toestemming redelijke voorwaarden verbinden. De
tijdstip/tijdschema. Tenzij door Partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken,
vervanging zal niet leiden tot een verhoging van de afgesproken vergoeding.
is de afgesproken termijn een fatale termijn.
9.2 Zodra Leverancier weet of verwacht dat de zaken niet, of niet tijdig
afgeleverd kunnen worden, zal Leverancier Kanters daarvan onverwijld
Artikel 5 - Prijzen
5.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal de prijs voor de
schriftelijk in kennis stellen, aangeven wat de oorzaak en de omstandigheden
door Leverancier te leveren Prestaties bestaan uit een vaste en
zijn die hem hiertoe dwingen, en aangeven welke maatregelen noodzakelijk
onveranderlijke bij de Overeenkomst overeengekomen prijs. Wijzigingen in
zijn om een oplossing te vinden voor de daaruit voortvloeiende problemen en
prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenbepalende
die maatregelen voor eigen rekening treffen. Onverminderd het bepaalde in
factoren zijn en blijven voor rekening van Leverancier.
artikel 13, draagt Leverancier alle daaruit voortvloeiende schade van Kanters,
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door Kanters te betalen bedragen
tenzij Leverancier aantoont dat de relevante omstandigheden aan Kanters te
exclusief Btw en inclusief alle kosten door Leverancier te maken, hoe dan
wijten zijn.
ook genoemd, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, in ieder
9.3 Indien Kanters tijdig aan Leverancier kenbaar maakt dat zij om wat voor
geval maar niet uitsluitend, in- en uitvoerrechten, accijnzen, en alle overige
reden dan ook niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen op het
heffingen of belasting opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken en/of
afgesproken tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal Leverancier op
diensten, documentatie, emballage, verpakking, be- en verlading en
eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen
verzending, en inclusief transportkosten, verpakkingskosten,
treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd
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zijn, tenzij dit in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
Kanters komt dan niet in schuldeiserverzuim.
9.4 Uitstel van afname als bedoeld in het derde lid van dit artikel geeft
Leverancier geen aanspraak op verhoging van de afgesproken prijs en/of
schadevergoeding.
Artikel 10 - Kwaliteit, waarschuwingsplicht, garantie en keuring
10.1 Leverancier garandeert dat de Prestaties beantwoorden aan de Overeenkomst
(inclusief maar niet beperkt tot de door Kanters aangegeven voorwaarden,
specificaties en/of tekeningen) en voldoen aan de binnen de branche
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en de wettelijke eisen en
overige overheidsvoorschriften, alle zoals deze gelden op het moment van het
sluiten van de Overeenkomst en dat de geleverde zaken beschikken over de
eigenschappen die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken en geschikt
zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
10.2 Indien en voorzover voornoemde normvoorschriften van toepassing zijn,
zal Leverancier, in het kader van een goede kwaliteitsborging en
kwaliteitsbeheersing, de Overeenkomst conform deze voorschriften
uitvoeren.
10.3 Leverancier moet aan Kanters de garanties verstrekken die in de
Overeenkomst worden genoemd. Indien in de Overeenkomst geen garanties
worden genoemd moet Leverancier alle garanties aan Kanters verstrekken die
Kanters op grond van de hoofdaannemingsovereenkomst aan haar
opdrachtgever moet verstrekken, voor zover die garanties betrekking hebben
op de Prestatie. Als in de Overeenkomst geen garanties worden genoemd en
er geen sprake is van een hoofdaannemingsovereenkomst, dan garandeert
Leverancier de deugdelijkheid van de Prestatie gedurende een termijn van
twee jaar, te rekenen vanaf het moment van (op)levering en/of uitvoering.
Gedurende de garantieperiode moet Leverancier optredende gebreken op
eerste verzoek van Kanters voor eigen rekening en risico zo spoedig mogelijk
herstellen, tenzij Leverancier aantoont dat de gebreken niet voor zijn
rekening en/of risico komen.
10.4 Leverancier zal Kanters onmiddellijk schriftelijk waarschuwen: a) voor
onjuistheden en/of onvolledigheden en/of onduidelijkheden die hij heeft
ontdekt of had moeten ontdekken in bescheiden die hij in het kader van de
Overeenkomst en in verband met de uitvoering van de Prestatie heeft
ontvangen; en/of b) indien hij ontdekt of redelijkerwijs had moeten
ontdekken dat zaken die hem in het kader van de Overeenkomst en/of de te
verrichten Prestatie ter beschikking zijn gesteld, gebrekkig zijn of ongeschikt
voor het beoogde doel. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die
ontstaat doordat Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn
waarschuwingsplicht.
10.5 Keuring en/of controle door of namens Kanters kan zowel voorafgaand aan
de levering plaatsvinden, als tijdens of na de levering.
10.6 Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste
keuringen en controles en verstrekt voor haar rekening de benodigde
documentatie en inlichtingen.
10.7 Leverancier stelt Kanters zonodig tijdig van tevoren op de hoogte van het
tijdstip waarop keuring en/of controle kan plaatsvinden. De kosten van
keuring en/of controle zijn voor rekening van Leverancier.
10.8 Indien bij keuring en/of controle voor, tijdens of na de levering (delen van)
de Prestaties geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Kanters dit aan
Leverancier schriftelijk (doen) melden. De klachttermijn als bedoeld in
artikel 6:89 en/of 7:23 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
10.9 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel
of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft Kanters het recht herstel of
vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden
uit te laten voeren onverminderd het bepaalde in artikel 13.
10.10
Kanters heeft het recht alle Prestaties te weigeren die (i) niet op de
overeengekomen tijd, (ii) niet in de overeengekomen aantallen en/of
hoeveelheden, (iii) in ondeugdelijke of beschadigde verpakking of (iv) met
één of meer gebreken worden afgeleverd. Terugzenden van de zaken (na
toestemming van Kanters) danwel opslag daarvan is voor risico en rekening
van Leverancier, onverminderd het recht van Kanters op vergoeding voor de
schade en kosten geleden als gevolg van het niet nakomen door Leverancier
van zijn verplichtingen.

recht) aanvraagt, indien het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd
(of een soortgelijke maatregel onder het toepasselijke recht), indien de
onderneming van Leverancier wordt ontbonden, indien er beslag wordt
gelegd op vermogen van Leverancier (waardoor uitvoering van de
Overeenkomst negatief wordt beïnvloed) of indien door Leverancier of een
van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt
aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van de
onderneming van Kanters of aan een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers.
12.2 Bij ontbinding heeft Kanters het recht alle naar haar oordeel noodzakelijke en
redelijke maatregelen te nemen om de uitvoering van de door Leverancier te
verrichten Prestatie verder te verrichten, en daarbij derden in te schakelen, en
alle schade en redelijke kosten daarvan op Leverancier te verhalen.
Artikel 13 - Verzuim
13.1 Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, raakt hij direct, zonder dat daartoe een nadere
ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en kan Kanters:
- de Overeenkomst ontbinden; of
- nakoming van de Overeenkomst vorderen; en/of
- vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade vorderen.
13.2 De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van
rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of
overtreding door Leverancier die in gebreke blijft, zijn voor zijn rekening.
Artikel 14 - Boete
14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Leverancier, indien hij in verzuim
geraakt, zonder rechtelijke tussenkomst, aan Kanters een boete verschuldigd
van 10 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is
gemoeid, met een minimumprijs van EUR 2.500,--, vermeerderd met de
omzetbelasting.
14.2 De boete komt Kanters toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder begrepen:
- het recht om tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan;
- het vordering tot nakoming van de Prestatie door Leverancier; en
- het recht om vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden en nog te
lijden schade te vorderen.
14.3 Kanters kan de boete verrekenen met eventueel door haar verschuldigde
betalingen.

Artikel 15 - Overmacht
15.1 Indien een wettelijke overmachtssituatie zich voordoet zal Leverancier zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen nadat de
overmachtssituatie is ontstaan, die schriftelijk melden aan Kanters. Kanters
heeft dan het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het
bepaalde in artikel 11, dan wel in overleg met Leverancier een periode van
maximaal 15 werkdagen af te spreken waarin Partijen de nakoming van
afgesproken verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel
opheffen van de overmachtsituatie. Indien Leverancier na afloop van de
afgesproken periode door overmacht nog steeds te kort schiet in de nakoming
van zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft Kanters het recht
de opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk buitengerechtelijk te
ontbinden, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding zal ontstaan.
15.2 Leverancier kan alleen een beroep op overmacht doen indien hij Kanters
daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen nadat
de overmachtssituatie is ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
stelt.
15.3 Leverancier kan zich niet op overmacht beroepen indien de omstandigheid
die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten
zijn.
15.4 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van
personeel, stakingen, stiptheidsacties, verlate aanlevering of ongeschiktheid
of prijsstijgingen van materialen of grondstoffen en in-, uit- en
doorvoerverboden. Verder wordt niet onder overmacht begrepen het niet
nakomen dan wel tekortschieten van door Leverancier ingeschakelde derden,
en/of liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen van Leverancier of de door
hem ingeschakelde derden.
Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Leverancier
11.1 Leverancier kan de Overeenkomst tussentijds uitsluitend beëindigen ingeval
van overmacht zoals bedoeld in artikel 15 door middel van schriftelijke
Artikel 16 - Verzekering
mededeling aan Kanters. Die mededeling zal zo spoedig mogelijk moeten
16.1 Leverancier garandeert dat hij voldoende is verzekerd en zich voor eigen
worden gedaan zodra de overmacht bekend is geworden.
rekening en risico verzekerd houdt gedurende de uitvoering van de
11.2 Leverancier zal de schade voor Kanters als gevolg van die tussentijdse
Overeenkomst tegen alle relevante risico's. Het risico van beschadiging van
beëindiging zoveel als redelijkerwijs mogelijk is beperken.
materialen en gereedschappen van Leverancier, of van diens toeleveranciers,
11.3 Bij tussentijdse beëindiging zal Leverancier alle informatie die hem tijdens
zowel op als buiten Kanters’ terreinen, is voor rekening en risico van
de duur van de Overeenkomst is verstrekt, met inachtneming van artikel 22,
Leverancier.
geheim houden.
16.2 Leverancier verstrekt op verzoek van Kanters inzage in de polis(sen) en de
bewijzen van premiebetaling. Leverancier beëindigt niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Kanters de
Artikel 12 - Ontbinding wegens faillissement, surséance van betaling, etc.
12.1 Kanters heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn
rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor een recht van
aangegaan. Evenmin wijzigt Leverancier het verzekerde bedrag ten nadele
Leverancier op schadevergoeding zal ontstaan, indien Leverancier voorlopige
van Kanters zonder bedoelde toestemming.
surséance van betaling (of een soortgelijke maatregel onder het toepasselijke
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16.3 Leverancier cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van
verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en
voorzover betrekking hebbende op schade, waarvoor Leverancier op grond
van de Overeenkomst jegens Kanters aansprakelijk is.
Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks
aan Kanters worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door
Leverancier voor het verzekerde voorval aan Kanters te betalen
schadevergoeding.

19.8 Indien Leverancier failliet is verklaard mag Kanters al haar
betalingsverplichtingen aan Leverancier direct opschorten totdat Kanters een
schriftelijke verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen waaruit blijkt
dat Kanters niet aansprakelijk is voor door Leverancier niet afgedragen
belastingen en/of premies.
19.9 Op alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten zijn de Wet
Ketenaansprakelijkheid en de verleggingsregeling uit de Wet OB van
toepassing.

Artikel 17 - Vergunningen
Artikel 20 - Intellectueel Eigendomsrecht
17.1 Leverancier staat jegens Kanters in voor het tijdig verkrijgen en behouden
20.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kanters (al dan niet
van alle vergunningen die nodig zijn voor de te verrichten Prestaties door
ten behoeve van haar licentiegever) de auteursrechten en alle overige rechten
Leverancier. Leverancier staat er jegens Kanters voor in dat de aan Kanters in
van intellectueel eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte
het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde stoffen niet
voorbeelden, berekeningen, tekeningen, vormen, modellen, matrijzen,
verboden zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten. Deze rechten
17.2 Alle boetes en schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen
blijven eigendom van Kanters en mogen zonder haar uitdrukkelijke
genoemd in het eerste lid van dit artikel, zijn voor rekening van Leverancier.
toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of
Leverancier zal Kanters volledig vrijwaren voor elke vorm van
op andere wijze worden gebruikt.
aansprakelijkheid in dit verband.
20.2 Leverancier garandeert dat de Prestatie en/of de toepassing daarvan door
17.3 Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door Leverancier
Kanters geen inbreuk of onrechtmatig gebruik opleveren van een intellectueel
beschikbaar gestelde apparatuur of zaken of door Leverancier niet correct
eigendomsrecht van een derde. Leverancier zal Kanters vrijwaren tegen
uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden, zoals onder meer doch niet
vorderingen van derden die beweren dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op
uitsluitend het verschaffen van juiste en volledige gegevens en (hulp)stoffen,
hun intellectuele eigendomsrechten.
zijn voor rekening van Leverancier.
Artikel 21 - Prijsopgave en aanbiedingen
21.1 Leverancier zal zich onthouden van het direct of indirect doen van
Artikel 18 - Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen
18.1 Leverancier (zal zich houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever van Kanters
Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).
betreffende het verrichten van Prestaties waarover Kanters in onderhandeling
Leverancier staat ervoor in dat de door hem ingeschakelde derden en
is of waarover Kanters met de opdrachtgever van Kanters een overeenkomst
arbeidskrachten dat ook zullen doen.
heeft gesloten.
18.2 Leverancier zal ervoor instaan dat zijn arbeidskrachten zich steeds kunnen
identificeren, dat zij steeds kunnen aantonen dat arbeid voor hen vrij is
Artikel 22 - Geheimhoudingsbeding en relatiebeding
toegestaan of dat zij beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning 22.1 Leverancier zal alles wat hem in verband met de uitvoering van de
indien van toepassing.
Overeenkomst aan gegevens, informatie en/of kennis (inclusief, maar niet
18.3 Leverancier garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk een
beperkt tot materiaalspecificaties, modellen, tekeningen, schema’s,
persoon aanwezig is die zowel Nederlands als in de betreffende vreemde taal
constructies en dergelijke) wordt verschaft, geheim houden. Leverancier zal
met de arbeidskrachten van Leverancier kan communiceren.
deze informatie alleen gebruiken in het kader de uitvoering van de
18.4 Leverancier zal alle op grond van de WID en de WAV vereiste documenten
Overeenkomst. Leverancier zal deze informatie niet aan derden openbaren,
die Kanters verlangt, in kopie aan Kanters verstrekken, en Kanters toegang
niet kopiëren en geen commercieel gebruik maken van de informatie, anders
verschaffen tot alle online systemen in dat verband.
dan noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst en/of een wettelijke
18.5 Leverancier vrijwaart Kanters voor de mogelijke gevolgen, waaronder de
verplichting. Leverancier zal ervoor zorgen dat deze verplichtingen worden
oplegging van administratieve boetes, indien Leverancier zijn verplichtingen
nageleefd door alle personen die voor Leverancier werkzaam zijn.
als bedoeld in dit artikel niet nakomt.
22.2 Leverancier zal gedurende de Overeenkomst en één jaar na het einde van de
Overeenkomst geen werknemers of klanten van Kanters overhalen, of
proberen over te halen, om hun relatie met Kanters te beëindigen of iets
Artikel 19 - Wet Ketenaansprakelijkheid
19.1 Leverancier moet beschikken over, en steeds op eerste verzoek van Kanters
anders te doen waardoor die relatie met Kanters nadelig beïnvloed zou
over kunnen leggen: a) zijn vestigingsvergunning, voor zover vereist; b) een
kunnen worden.
recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; c)
een geldig identiteitsbewijs, BSN-nummer en loonheffingennummer van alle Artikel 23 - Aansprakelijkheid
bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken arbeidskrachten; d) een G- 23.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Kanters lijdt als gevolg van
rekening en de schriftelijke G-rekeningovereenkomst; en e) alle gegevens en
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn
documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de Wet
verplichtingen, van welke aard dan ook, en voor schade door Leverancier
Ketenaansprakelijkheid en de daarmee verband houdende regelingen.
veroorzaakt aan eigendommen van Kanters.
19.2 Leverancier zal op het eerste verzoek van Kanters de meest recente
23.2 Leverancier vrijwaart Kanters voor a) aanspraken van derden op vergoeding
verklaringen van de Belastingdienst verstrekken waaruit zijn betalingsgedrag
van schade geleden in verband met een tekortkoming van Leverancier in de
voor afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen blijkt.
nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of een
19.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts
onrechtmatige daad van Leverancier; b) schade veroorzaakt door Leverancier
gebruikmaken van onderaannemers en arbeidskrachten, indien hij daarvoor
aan eigendommen van derden; en c) bestuurlijke sancties, boetes en/of
de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gekregen van Kanters. Alle
strafmaatregelen die worden opgelegd aan Kanters en/of derden in verband
in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval beschikken over een
met het niet naleven van wet- en regelgeving door Leverancier.
geblokkeerde rekening (G-rekening).
19.4 Van iedere factuur van Leverancier zal een percentage van de factuur, dat
Artikel 24 - Toepasselijk recht en geschillen
betrekking heeft op verschuldigde loonheffing en premies
24.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan
werknemersverzekeringen in verband met de Prestatie, worden gestort op de
het Nederlandse recht.
G-rekening van Leverancier. Indien Partijen in de Overeenkomst geen andere 24.2 Geschillen zullen worden beslecht door arbitrage met inachtneming van de
afspraken maken, geldt een percentage van 35 procent.
regels van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverminderd de
19.5 Kanters mag het gedeelte van de facturen, dat betrekking heeft op de door
bevoegdheid van Kanters om een geschil voor te leggen aan de
Leverancier verschuldigde loonheffing en premies
(Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam.
werknemersverzekeringen, rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen.
Kanters zal dit pas kunnen doen na schriftelijke mededeling daarover aan
Leverancier. Kanters zal deze storting in mindering brengen op het
verschuldigde bedrag.
19.6 Leverancier vrijwaart Kanters tegen alle vorderingen van derden, waaronder
van de Belastingdienst en van onderaannemers van Leverancier, die om wat
voor reden dan ook betrekking hebben op de Wet Ketenaansprakelijkheid.
19.7 Indien Kanters door de Belastingdienst is aangesproken tot betaling van niet
betaalde belastingen en premies door Leverancier of door Leverancier
ingeschakelde onderaannemers of door Leverancier ingeschakelde
arbeidskrachten, heeft Kanters terzake een verhaalsrecht op Leverancier. Dit
verhaalsrecht bedraagt, in afwijking van artikel 55 lid 1 en 2
Invorderingswet, het gehele bedrag dat door Kanters aan de Belastingdienst
is betaald vermeerderd met wettelijke rente en overige kosten, waaronder de
volledige kosten van juridische bijstand.

