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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
 
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbruggen Substraat B.V. gevestigd 
te Heesakker 19, 5469 AV Erp, hierna te noemen Verbruggen Substraat. 

 
Artikel 1 Definities 
1.  Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Verbruggen Substraat een overeenkomst 
 aangaat, dan wel die aan Verbruggen Substraat een aanbieding en/of offerte doet. 
2.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verbruggen Substraat en Wederpartij tot 
 stand komt alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1.  Deze Algemene inkoopvoorwaarden, hierna te noemen algemene voorwaarden, zijn van 
 toepassing op alle door Verbruggen Substraat met de wederpartij gesloten 
 overeenkomsten. 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt van de hand gewezen.  
3..  Afwijking van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden kan 
 uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk plaats vinden.  
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een 
 gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van 
 toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 
 
Artikel 3 Prijzen 
1. Alle tussen partijen genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen 

schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
2. Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn vast en onveranderlijk voor de duur van de 

overeenkomst.    
 
Artikel 4 Overeenkomst 
1.  Overeenkomsten met Verbruggen Substraat dienen schriftelijk te worden bevestigd. . 
2. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende 
 afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn 
 indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.  
 
Artikel 5 Levering 
1.  De overeengekomen levertijd is een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
 overeengekomen. 
2.  Vertraging in de aflevering levert een verzuim op aan de zijde van de wederpartij en geeft 
 Verbruggen Substraat  het recht om over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de 
 overeenkomst en/of tot vergoeding van de extra kosten die Verbruggen Substraat heeft 
 moeten maken ter vervanging van de door de wederpartij niet geleverde zaken. 
3.  Indien de wederpartij voorziet niet in staat te zijn tot tijdige levering, dient de wederpartij 
 Verbruggen Substraat hiervan omgaand in kennis te stellen onder opgaaf van redenen, bij 
 gebreke waarvan de wederpartij zich niet kan beroepen op een niet toerekenbare 
 overschrijding van de levertijd.  
4.  Verbruggen Substraat is in geval van niet-tijdige levering van een deel van het 
 overeengekomen, gerechtigd het reeds geleverde deel voor rekening en risico van de 
 wederpartij te retourneren. 
5. Levering vindt plaats franco bedrijf bij Verbruggen Substraat, tenzij partijen ter zake 
 schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
6.  Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij de aan Verbruggen Substraat te  
 leveren zaken ten behoeve van Verbruggen Substraat zal opslaan, al dan niet bij haar zelf 
 of bij een derde, vindt de levering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen. 
 
Artikel 6 Aanvaarding en klachten 
1.  De door de wederpartij te leveren zaken dienen te voldoen aan de overeenkomst.   
2. Verbruggen Substraat heeft het recht om de zaken na levering te laten keuren. Indien de 
 zaken niet worden goedgekeurd, zal Verbruggen Substraat de wederpartij daarvan 
 omgaand in kennis stellen. 
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Artikel 7 Betalingen 
1. Verbruggen Substraat zal aan haar gerichte facturen voldoen binnen 30 dagen na 

 factuurdatum.  
2. Betaling van een factuur ontslaat de wederpartij niet van op haar rustende verplichtingen tot 

schadevergoeding. 
3. Verbruggen Substraat is steeds gerechtigd om betalingsverplichtingen te verrekenen met 

eigen vorderingen op de wederpartij. 
  
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
1.  Alle door de wederpartij te leveren zaken komen tot het moment van levering voor rekening en 

 risico van de wederpartij. 
2.  Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Verbruggen Substraat lijdt als gevolg van 

 gebreken in de geleverde zaken, daaronder tevens begrepen schade als gevolg van recall 
 acties ten aanzien van door Verbruggen Substraat verrichte leveringen aan derden onder 
 gebruikmaking/verwerking van door de wederpartij geleverde zaken. 

3.  Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, op te leggen boetes daaronder begrepen, die 
 Verbruggen Substraat lijdt als gevolg van de aanwezigheid in de door de wederpartij 
 geleverde zaken van stoffen welke in bedoelde zaken niet aanwezig mogen zijn op grond van 
 hun schadelijke karakter en/of op grond van door de overheid gestelde normen en regels. 

4.  Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Verbruggen Substraat lijdt als gevolg van 
 niet tijdige levering, gedeeltelijke levering of het volledig uitblijven van levering van in de 
 overeenkomst tussen partijen begrepen zaken.  

 
Artikel 9 Toepasselijk recht 
1.  De rechtsverhouding tussen Verbruggen Substraat en wederpartij wordt beheerst door 
 Nederlands recht. 
 
 
 
 
 


