B.V. OVERSLAGBEDRIJF ‘AMSTERDAM’,
gevestigd te Kompasweg 23, 1042 AK Amsterdam, hierna te noemen ‘OBA’

Algemene inkoopvoorwaarden
per 31 januari 2006

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Het aanvaarden van de opdracht houdt in, dat de
LEVERANCIER de toepassing van alle andere
voorwaarden, die hij pleegt te stellen, achterwege
laat, mits OBA aan al haar wettelijke verplichtingen
jegens de LEVERANCIER heeft voldaan.

Alle bovenbedoelde gegevens etc., dienen door de
LEVERANCIER binnen 4 weken na overdracht
volledig en onbeschadigd te worden geretourneerd.
Artikel 5: Onderleveranciers
De keuze door de LEVERANCIER van
onderleveranciers en/of onderaannemers is aan de
goedkeuring van OBA onderworpen. Deze
goedkeuring ontheft de leverancier echter in geen
enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid voor de juiste
en tijdige nakoming van al zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst.

Artikel 2: Schriftelijk verkeer
Alle mededelingen omtrent de opdracht moeten door
partijen schriftelijk worden gedaan of bevestigd. Van
alle besprekingen zullen door OBA aantekeningen
worden gezonden naar de LEVERANCIER in
tweevoud. De aantekeningen zullen bij de aanvang
van de volgende besprekingen worden vastgesteld.

Artikel 6: Keuring van materialen etc.
De LEVERANCIER stelt OBA door middel van een
fabrikageschema tijdig op de hoogte van het tijdstip
waarop met de vervaardiging ter onderdelen wordt
begonnen en waarop deze in voor keuring geschikte
toestand gereed zijn. Keuring zal geschieden op de
wijze en volgens normen zoals gebruikelijk bij de
LEVERANCIER, diens onderleveranciers en/of diens
onderaannemers; een en ander onverminderd het
recht van OBA om ingeval van twijfel aanvullende
keuringen te doen uitvoeren. De LEVERANCIER zal
zich steeds tijdig met OBA instellen om de wijze van
keuren, zowel in zijn fabrieken en werkplaatsen, als in
die van zijn onderleveranciers en/of onderaannemers
te regelen.OBA zal zijn medewerking verlenen, opdat
de voort gang van het werk zo min mogelijk zal
worden vertraagd. OBA heeft het recht zich te laten
overtuigen van de kwaliteit en de juiste toepassing
van de gebezigde materialen, alsmede van de uitvoering en de voortgang van het werk.
De LEVERANCIER verbindt zich ervoor zorg te
dragen, dat de met de keuring belaste personen
tijdens de werkuren toegang verkrijgen tot zijn
fabrieken en werkplaatsen, alsmede tot die van
onderleveranciers en/of onderaannemers. De
LEVERANCIER is verplicht aan deze personen alle
door hen gevraagde inlichtingen, op het werk
betrekking hebbende, te verschaffen en hun alle
verlangde medewerking tot een behoorlijke
uitoefening van hun taak te verlenen.
OBA heeft het recht goedgekeurde voorwerpen van
merken te voorzien. OBA heeft onder meer het recht
goederen en onderdelen af te keuren na konstatering
dat aan deze goederen bewerkingen zijn uitgevoerd

Artikel 3: Tekeningen, technische berekeningen,
specificaties, bedrijfs –en bedieningsinstructie
Alle door de LEVERANCIER te maken tekeningen,
technische berekeningen, specificaties etc. dienen
zo spoedig mogelijk in tweevoud aan OBA te worden
toegezonden. De LEVERANCIER zal niet met de
vervaardiging beginnen alvorens zij een stel dezer
tekeningen, berekeningen, etc. voorzien van de
schriftelijke goedkeuring van OBA heeft terugontvangen. OBA verplicht zich alle tekeningen binnen
10 dagen terug te zenden. De LEVERANCIER zal die
tekeningen, berekening etc. die door de Arbeidsinspektie goedgekeurd dienen te worden aan deze
toezenden. De goedkeuring door OBA ontheft de
LEVERANCIER in genen dele van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid der bedoelde gegevens,
van zijn aansprakelijkheid uit dien hoofde en voor de
gegarandeerde eigenschappen van het geleverde.
Artikel 4: Gegevens door OBA verstrekt
Alle door OBA ter beschikking gestelde gegevens,
tekeningen etc., moeten door de LEVERANCIER voor
het gebruik worden gecontroleerd, ook op hun
onderlinge samenhang. Afwijkingen, onjuistheden of
onvolledigheden moeten onmiddellijk aan OBA
bericht worden. Alle door OBA aan de
LEVERANCIER verschafte gege vens, tekeningen en
verdere informatie, blijven eigendom van OBA en
worden slechts aan de LEVERANCIER verstrekt ten
behoeve van de levering van de installatie zoals in dit
kontrakt omschreven. De LEVERANCIER is niet
gerechtigd deze aan derden ter kennis te brengen.
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voortgang van het bedrijf van OBA zo min mogelijk
zal worden gehinderd.Elektriciteit zal door OBA op de
montageplaats gratis ter beschikking worden
gesteld. Binnen een week na oplevering zal de
LEVERANCIER de montageplaats geheel opgeruimd
hebben, eventueel met uitzondering van keten. Indien
OBA respektievelijk de LEVERANCIER niet of niet
tijdig voldoet aan enige in dit artikel genoemde
verplichting, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en
schaden voor rekening van OBA respectievelijk van
de LEVERANCIER.

met het doel fouten of gebreken te verbergen of te
herstellen. Indien materialen, goederen en onderdelen in de fabrieken en werkplaatsen worden gekeurd,
zijn de zakelijke kosten der keuring voor rekening
van de LEVERANCIER. De persoonlijke kosten van
de vertegenwoordigers van OBA met de keuring
belast, zijn voor rekening van OBA. Kosten van
keuringen op verzoek van OBA die buiten het voor de
LEVERANCIER gebruikelijke keuringspatroon vallen,
zijn voor rekening van OBA, tenzij de beproeving tot
afkeuring leidt. In dat geval komen de kosten ten laste
van de LEVERANCIER. Enige mededeling van hen,
die met de keuring namens OBA zijn belast, in welke
vorm ook gedaan, hetzij bij eventuele onderleveranciers en/of onderaannemers, ontheft de
LEVERANCIER in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige nakoming
van zijn verplichtingen.

Artikel 9: Beproeving en overdracht
Allereerst zullen ten behoeve van OBA alle
bewegingen en beveiligingen worden getest zonder
materiaal. Nadat deze beproevingen hebben plaatsgevonden en tot genoegen van OBA zijn verlopen,
zal van de beproeving voorts nog deel uitmaken het
onder leiding van OBA werken met door OBA binnen
een redelijke termijn en in gezamenlijk overleg ter
beschikking gesteld materiaal.
Onder alle omstandigheden dient ten genoegen van
OBA aangetoond te worden, dat de installatie zowel
in haar geheel als in haar onderdelen in alle opzichten aan de gestelde funktionele eisen voldoet.
OBA zal voor de beproeving ervaren personeel, materiaal en de elektrische energie gratis ter beschikking stellen. OBA zal de overdracht niet weigeren
wegens enkele kleinere gebreken, die de
bruikbaarheid van de installatie niet werkelijk
aantasten. Ter opheffing van deze kleinere gebreken
zal tussen OBA en de LEVERANCIER een passende
reparatietijd worden overeengekomen. Met de
overdracht gaat het risiko voor de installatie over op
OBA.

Artikel 7: Voortgang der opdracht
De LEVERANCIER is verplicht een fabrikageprogramma op te stellen en 3-wekelijks een staat in te
dienen, waarin de voortgang van het tekenwerk, de
materiaalvoorzieningen en de werkplaatsuitvoering in
procenten staan uitgedrukt. Zodra de LEVERANCIER
meent, dat hij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of
niet behoorlijk zal kunnen nakomen, dient hij OBA
hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling te
doen, onder vermelding van de feitelijke omstandigheden en de gevolgen ten aanzien van de leveringen en andere prestaties. Indien de LEVERANCIER
de mogelijkheid voorziet, dat de levering vertraging
zal ondervinden wegens het ontbreken van gegevens
die OBA moet verstrekken, of wegens de niet tijdige
voltooiing van door OBA uit te voeren werken, is hij
verplicht dit onverwijld schriftelijk aan OBA mede te
delen.

Artikel 10: Verzekeringen
De LEVERANCIER dient vanaf het aanvaarden van
de opdracht tot het moment van de definitieve overdracht aan OBA, in overleg met OBA en te diens
genoegen, alle risico's met betrekking tot deze
opdracht voor eigen rekening in voldoende omvang te
dekken door het afsluiten van een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Mede dient verzekerd te zijn
schade door de leverancier aan het geleverde toegebracht tijdens het uitvoeren van garantie en/of
onderhoudswerkzaamheden, tijdens de garantietermijn.

Artikel 8: Montage
Uiterlijk . . . . weken voor de aanvang van de montage
zal de LEVERANCIER bij OBA een montageprogramma indienen. OBA zal ervoor zorgen, dat voldoende
ruimte nabij de montageplaats beschikbaar is ten
behoeve van de lossing, opslag en montage van
zware stukken. OBA zal er voorts voor zorgen, dat de
montageplaats tijdig zal zijn ontruimd en ook
overigens geschikt zal zijn voor een ongehinderd
vervoer, opslag en montage van zware stukken.
Zowel de montageplaats als de toegangswegen op
het terrein van OBA zullen geschikt zijn voor het gebruik van zware transportmiddelen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
De LEVERANCIER is gehouden alle schade, hoe ook
genaamd, aan OBA te vergoeden, die OBA lijdt als
gevolg van enige daad of nalatigheid, tijdens de
uitvoering van het werk begaan door de
LEVERANCIER, diens personeel en derde (rechts)
personen door hem bij het werk betrokken. Indien
derden schade lijden door bedoelde daden of na-

De LEVERANCIER zal zorgen voor alle ten behoeve
van de lossing en montage benodigde hulpwerktuigen, gereedschappen, verbruiksmaterialen en
keten, alsmede voor het benodigde personeel. De
LEVERANCIER zal al het mogelijke doen, opdat de
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gebreken en schaden is beperkt tot het nakomen van
de garantieverplichtingen. De garantietermijn wordt
verlengd met het aantal dagen, dat van de geleverde
installatie wegens uitvoering van de garantiewerkzaamheden geen gebruik kan worden gemaakt.
Voor opnieuw geleverde of herstelde onderdelen
begint een volledige nieuwe garantieperiode van
12 maanden, vanaf de dag van het voltooid herstel.
De LEVERANCIER verbindt zich de werkzaamheden
die voortvloeien uit zijn garantieverplichtingen terstond en afdoende uit te voeren. Indien de
LEVERANCIER nalatig blijft zijn garantieverplichtingen na te komen, ondanks in gebrekestelling door OBA, dan heeft OBA het recht om het
gebrek en de schade zelf te herstellen of te doen
herstellen voor rekening van de LEVERANCIER.
Indien de bedrijfszekerheid in gevaar komt door het
gebrek en de schade heeft OBA zonder meer het
recht gebreken onder de garantie zelf te herstellen of
deze te doen uitvoeren voor rekening van de
LEVERANCIER. OBA zal de LEVERANCIER hiervan
terstond mededeling doen.

latigheden bij OBA, dan is de LEVERANCIER
gehouden OBA te vrijwaren. De LEVERANCIER is
gehouden alle schade, hoe ook genaamd, aan OBA
te vergoeden, die voortvloeit uit de enkele aanwezigheid van eigendommen van de LEVERANCIER
van diens personeel of van derde (rechts) personen
door hem bij het werk betrokken, op de werkterreinen
van OBA. Indien derden schade lijden door de enkele
aanwezigheid van bedoelde eigendommen aldaar en
indien zij hun schadevordering terzake indienen bij
OBA, dan is de LEVERANCIER gehouden OBA te
vrijwaren. De LEVERANCIER is echter niet gehouden
bedoelde schade aan OBA te vergoeden, noch is hij
gehouden OBA terzake te vrijwaren, indien de schade
veroorzaakt is uitsluitend door schuld van OBA.
OBA verplicht zich bij het verhaal van schade als
hierboven bedoeld van de LEVERANCIER geen
vergoeding te vorderen van de door OBA zelf geleden
bedrijfsschade.
Artikel 12: OBA aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor: Vorderingen van de LEVERANCIER terzake
van schade, hoe ook genaamd.Vorderingen van het
personeel van de LEVERANCIER, (rechts) personen
door hem bij het werk betrokken en nabestaanden
van bedoelde personen terzake van schade, hoe ook
genaamd. Indien en voor zover deze schade werd
veroorzaakt bij de uitvoering van het werk.Indien de
hierboven bedoelde derden hun vorderingen terzake
van de door hun geleden schade indienen bij OBA
dan is de LEVERANCIER gehouden OBA te
vrijwaren. OBA aanvaardt de aansprakelijkheid voor
de hierboven bedoelde vorderingen echter wel en
alsdan is de LEVERANCIER ook niet tot vrijwaring
gehouden indien de schade veroorzaakt is uitsluitend
door de schuld van OBA.

Artikel 14: Octrooien en licenties
Niet van toepassing.
Artikel 15: Slotbepalingen
De LEVERANCIER is niet gerechtigd zijn vorderingen
op OBA te cederen, te veranderen of tot zekerheid in
eigendom over te dragen. Indien de LEVERANCIER
hiertoe overgaat, heeft OBA het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven zonder rechtelijke
tussenkomst eenzijdig te beëindigen, zulks onverminderd zijn recht op vergoeding van alle schade, welke
voor haar hieruit mocht voortvloeien. OBA zal zich ten
allen tijde op kompensatie kunnen beroepen, ook dan
wanneer zijn vordering op de LEVERANCIER, uit
welke hoofden ook ontstaan, niet opeisbaar en/of
liquide is. Alle goederen, die bestemd zijn deel van
het in hoofdstuk 2, omschreven werk te vormen,
worden het eigendom van OBA zodra de
LEVERANCIER over die goederen de feitelijke
beschikking krijgt. De LEVERANCIER verklaart reeds
nu die goederen tijdens de verdere uitvoering van de
opdracht te houden voor OBA als eigenaresse. De
LEVERANCIER verklaart over die goederen niet
anders te zullen beschikken dan in het kader van de
uitvoering van de gegeven opdracht.

Artikel 13: Garantie
Met inachtneming van de hierna gestelde
beperkingen staat de LEVERANCIER in voor de
deugdelijkheid van de installatie. Gebreken binnen 12
maanden na overdracht (als volgens artikel 5.9) door
OBA schriftelijk aan de LEVERANCIER gemeld en
ontstaan als gevolg van ontwerpfouten, levering van
ondeugdelijke materialen of ondeugdelijk verrichte
werkzaamheden, kosteloos door de LEVERANCIER
zullen worden hersteld. De garantieverplichtingen van
de LEVERANCIER zijn beperkt tot herstel van het
gebrek en schade. Voor indirekte schaden, zoals
bijvoorbeeld bedrijfsschade, is de LEVERANCIER
onder de garantie niet aansprakelijk. Ten aanzien van
de konstruktie zal een garantietermijn van 10 jaar
gehanteerd worden. Ten aanzien van de konservering
zal een garantietermijn van 7 jaar gehanteerd worden
rekening houdend de bekende aflopende schaal.
De kontraktuele aansprakelijkheid van de
LEVERANCIER terzake van bovenbedoelde

Artikel 16: Toepasselijk recht en kompetente
rechten
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van
toepassing. Geschillen, welke mochten rijzen, zullen
bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te
Amsterdam, het Hof te Amsterdam of de Hoge Raad
te s'Gravenhage.
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