Algemene inkoopvoorwaarden van:
Batenburg Bouw & Ontwikkeling bv
Leeuwenhoekweg 22
2661 CZ Bergschenhoek

(AS 231-10)
Artikel 1:

Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, bestellingen en
overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van zaken van Batenburg Bouw & Ontwikkeling bv,
gevestigd te Bergschenhoek, hierna te noemen “Batenburg”.
2. De leverancier van Batenburg zal verder worden aangeduid als “leverancier”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder “afnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon aan
wie Batenburg de door leverancier geleverde zaken heeft doorverkocht.
5. Onder “eindgebruiker” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon
aan wie Batenburg of haar afnemer de door leverancier geleverde zaken heeft doorverkocht en die de
zaken uiteindelijk gaat gebruiken.
6. Door leverancier c.q. Batenburg aan de andere partij verstrekte tekeningen, ontwerpen, bestekken,
omschrijvingen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze
bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cdroms, dvd’s, USB-sticks e.d..
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
nabestellingen c.q. deelbestellingen.
9. Indien Batenburg deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan leverancier ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Batenburg hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.
Artikel 2:

Totstandkoming overeenkomsten

1. Alle verzoeken van Batenburg aan leverancier tot het uitbrengen van een offerte of het doen van een
aanbieding zijn vrijblijvend.
2. Nadat Batenburg een aanbieding of offerte van leverancier heeft ontvangen, zal Batenburg na
opdrachtverstrekking een schriftelijke overeenkomst opstellen. De overeenkomst komt tot stand nadat
Batenburg een door leverancier ondertekend exemplaar retour heeft ontvangen. Indien Batenburg
geen schriftelijke overeenkomst heeft opgesteld, komt de overeenkomst tot stand nadat Batenburg
een aanbieding of offerte van leverancier op andere wijze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Indien Batenburg zonder daaraan voorafgaande aanbieding of offerte bij leverancier een bestelling
plaatst, behoudt Batenburg zich het recht voor de bestelling te herroepen, indien leverancier deze

Algemene inkoopvoorwaarden

05-11-2019

Pagina 1 van 8

bestelling niet binnen 2 weken na plaatsing schriftelijk aan Batenburg heeft bevestigd. Indien deze
bevestiging afwijkt van de oorspronkelijke bestelling, is Batenburg slechts aan haar bestelling
gebonden nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking heeft ingestemd.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst evenals
mondelinge afspraken binden Batenburg eerst nadat deze schriftelijk aan leverancier zijn bevestigd.
Artikel 3:

Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen en offertes van leverancier dienen duidelijk melding te maken van de voor de
aanbieding c.q. offerte geldende specificaties, aantallen, hoeveelheden, levertermijnen en prijzen.
Ingeval de in de aanbieding c.q. offerte vermelde prijzen en/of leveringstermijnen afhankelijk zijn van
bepaalde omstandigheden (variabele factoren) zoals dagprijzen e.d. dient dit eveneens duidelijk te
worden vermeld.
2. Aanbiedingen en offertes van leverancier geacht gedurende minimaal 1 (één) maand na dagtekening
van de aanbieding c.q. offerte geldig te zijn, tenzij in de aanbieding c.q. offerte uitdrukkelijk een andere
termijn wordt vermeld.
3. De door leverancier in het kader van een aanbieding c.q. offerte getoonde of verstrekte monsters en
modellen, de in de aanbieding c.q. offerte vermelde afmetingen, gewichten, kleuren, eigenschappen,
capaciteiten e.d. evenals overige in of bij de aanbieding c.q. offerte opgenomen omschrijvingen en
bescheiden dienen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Batenburg mag er op vertrouwen dat deze
monsters, modellen en overige opgaven overeenstemmen met de daadwerkelijk te leveren zaken.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Batenburg niet gehouden de in
het vorige lid genoemde monsters, modellen, bescheiden e.d. aan leverancier te retourneren.
5. Ten aanzien van de in aanbiedingen c.q. offertes vermelde prijzen dient leverancier duidelijk te
specificeren welke kosten al dan niet in deze prijzen zijn inbegrepen en wat het geldende BTW-tarief
is.
6. Prijzen zijn vast voor de duur van het project waarvoor Batenburg de zaken inkoopt, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De kosten van de aanbieding c.q. offerte zijn voor rekening van leverancier.
Artikel 4:

Wijzigingen

1. Totdat levering van de zaken heeft plaatsgevonden is Batenburg gerechtigd de inhoud of omvang van
zijn bestelling in overleg met leverancier kosteloos te wijzigen.
2. Indien een wijziging, naar oordeel van leverancier, gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of
levertermijn, dient leverancier dit binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de gewenste wijziging
schriftelijk aan Batenburg te melden. Indien deze gevolgen naar het oordeel van Batenburg onredelijk
zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
3. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de nieuwe prijs en/of leveringstermijn, is
Batenburg gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke
verklaring aan leverancier, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Batenburg gehouden is tot
het betalen van een (schade)vergoeding aan leverancier.
4. Indien door Batenburg bestelde zaken niet door leverancier kunnen worden geleverd omdat deze niet
langer zijn opgenomen in zijn assortiment en leverancier slechts een duurder alternatief kan bieden,
heeft Batenburg recht op levering van dit alternatief tegen de prijs van de oorspronkelijk bestelde
zaken. Indien leverancier hier niet mee wenst in te stemmen of leverancier geen alternatieve zaken
kan leveren, is Batenburg gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst middels een
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schriftelijke verklaring aan leverancier, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is gehouden de
eventuele schade die Batenburg hierdoor lijdt te vergoeden.

Artikel 5:

Vertrouwelijke informatie

1. Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie omtrent de (inhoud van de)
overeenkomst c.q. de bestelling alsmede tot geheimhouding van alle (overige) informatie die hij in het
kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over Batenburg heeft verkregen.
Leverancier zal deze informatie alleen aan derden of aan zijn werknemers verstrekken voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Leverancier zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de in het voorgaande lid
bedoelde vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers c.q.
andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken
zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien leverancier als gevolg van wet- en/of regelgeving of een
rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet
kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze
uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit
artikel.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Batenburg, is het leverancier niet toegestaan de
naam van gebruiker en/of de inhoud van de overeenkomst als referentie te gebruiken.
Artikel 6:

Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen zijn voor Batenburg van wezenlijk belang. Deze termijnen
hebben te gelden als fatale termijnen. Indien leverancier zijn leveringsverplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling van de zijde van
Batenburg per direct in verzuim en heeft Batenburg het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan leverancier te ontbinden.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Batenburg bij overschrijding van een
overeenkomen leveringstermijn gerechtigd aan leverancier een boete op te leggen van 1% van het
factuurbedrag voor de desbetreffende zaken per week dat de leveringstermijn wordt overschreden,
met een maximum van 10% van het factuurbedrag. Gedeelten van een week worden daarbij als volle
week gerekend. Een en ander laat onverlet het recht van Batenburg op vergoeding van de
daadwerkelijk door haar geleden schade.
3. Leverancier dient een dreigende overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn direct
schriftelijk aan Batenburg te melden onder vermelding van de verwachte duur van de vertraging.
4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Batenburg, is leverancier niet gerechtigd tot
deelleveringen.
5. Het risico betreffende de bestelde zaken gaat over op Batenburg op het moment van levering. Onder
het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de
bestelde zaken zijn aangekomen op de door Batenburg aangegeven locatie c.q. het moment waarop
deze zaken door Batenburg zijn afgehaald en het afleveringsbewijs door Batenburg is getekend.
6. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor rekening en risico van leverancier.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
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7. Batenburg is gerechtigd de levering van de bestelde zaken gedurende een bepaalde redelijke termijn
uit te stellen, naar beoordeling van Batenburg. Gedurende deze termijn zal leverancier de zaken
deugdelijk verpakt, afgescheiden van overige zaken en als herkenbare bestelling van Batenburg
opslaan op een zodanige wijze dat de zaken niet in kwaliteit achteruit gaan. Een en ander zonder dat
hieruit voor Batenburg een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en renten voortvloeit.
8. Leverancier dient er voor te zorgen dat de levering geschiedt inclusief alle bij de zaken behorende
(reserve)onderdelen, hulpstukken, bescheiden (zoals gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften
e.d.) en overige toebehoren.
9. Indien Batenburg ten behoeve van de levering aan leverancier bescheiden en/of zaken ter beschikking
heeft gesteld dient leverancier deze bescheiden c.q. zaken op eerste verzoek van Batenburg - doch
uiterlijk bij levering van de bestelde zaken - aan Batenburg te retourneren
Artikel 7:

Verpakking, emballage

1. Leverancier dient de bestelde zaken op een zodanige wijze te verpakken dat geen beschadiging kan
optreden tijdens verzending of transport.
2. Indien de zaken door leverancier worden geleverd in een verpakking c.q. in emballage die bestemd is
om meerdere malen te worden gebruikt, dient leverancier dit duidelijk op de verpakking c.q. emballage
te vermelden. Dergelijke verpakking c.q. emballage dient bovendien als herkenbaar eigendom van
leverancier te zijn gemerkt door middel van een naamsvermelding, een logo of andere duidelijke
aanduiding en door leverancier te worden afgehaald. Indien Batenburg deze verpakking c.q.
emballage dient te retourneren, geschiedt dit voor rekening en risico van leverancier.
3. Op de verpakking c.q. emballage dient door leverancier duidelijk melding te worden gemaakt van de
soort zaken, de hoeveelheden en de eventueel door Batenburg verstrekte ordernummers.
Artikel 8:

Keuringen, klachten

1. Batenburg heeft het recht de bestelde zaken vóór het moment van levering bij leverancier te (laten)
keuren door personen die Batenburg daarvoor heeft aangewezen. Leverancier is gehouden hieraan
kosteloos zijn medewerking te verlenen.
2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde keuring door toedoen van leverancier niet op het
overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden of een keuring door toedoen van leverancier moet worden
herhaald, zijn de hieruit voortvloeiende kosten c.q. de hierdoor door Batenburg geleden schade voor
rekening van leverancier.
3. Tenzij Batenburg aan leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft meegedeeld, zal
Batenburg de van leverancier ontvangen zaken binnen 10 werkdagen na levering (al dan niet
steekproefsgewijs) controleren en eventuele zichtbare gebreken, onvolkomenheden, defecten,
beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, hoeveelheden, afmetingen e.d. schriftelijk aan
leverancier melden. Ingeval Batenburg binnen de door haar gestelde termijn c.q. binnen de genoemde
termijn van 10 werkdagen geen klachten kenbaar maakt bij leverancier, wordt Batenburg geacht de
ontvangen zaken te hebben aanvaard.
4. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken welke door Batenburg niet bij een eerste
controle zijn geconstateerd evenals door Batenburg ontvangen klachten van afnemers of
eindgebruikers, zullen door Batenburg zo spoedig mogelijk na ontdekking c.q. na melding - doch
uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan leverancier worden gemeld.
5. Indien de geleverde zaken bestemd zijn om te verwerken in, op of aan andere zaken en deze
verwerking pas zal plaatsvinden nadat de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn is verstreken, is
Batenburg gerechtigd de controle van de geleverde zaken evenals de melding van eventuele daarbij
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7.

8.

9.
10.

geconstateerde gebreken e.d. op te schorten tot het moment dat zij de zaken daadwerkelijk gaat
verwerken. Batenburg zal leverancier - indien mogelijk - een indicatie geven van de duur van de
opschorting.
Het door Batenburg aftekenen van vrachtbrieven, pakbonnen e.d. heeft slechts te gelden als bewijs
van ontvangst van de geleverde zaken doch kan nimmer worden gezien als een aanvaarding van
deze zaken in de zin van lid 3 van dit artikel.
Uit de in lid 3 van dit artikel bedoelde controle gebleken gebreken e.d. geven aan Batenburg het recht
de gehele partij zaken van dezelfde soort af te keuren. Indien Batenburg de zaken afkeurt, heeft zij de
volgende keuzemogelijkheden:
a. retournering van de geleverde zaken voor rekening en risico van leverancier, waarbij Batenburg
gerechtigd is terugbetaling te vorderen van eventuele reeds door haar verrichte betalingen aan
leverancier;
b. herstel of vervanging van de geleverde zaken binnen een door Batenburg gestelde redelijke
termijn, bij gebreke waarvan Batenburg gerechtigd is de zaken bij een derde af te nemen c.q. door
een derde te laten herstellen voor rekening en risico van leverancier;
c. een door Batenburg voor te stellen prijsvermindering.
Een en ander onverminderd het recht van Batenburg de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan leverancier te ontbinden en/of het vorderen van
een volledige schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, is Batenburg te allen tijde gerechtigd haar
betalingsverplichtingen op te schorten, totdat leverancier aan de eisen van Batenburg tegemoet is
gekomen en de klachten zijn opgelost.
Indien uit een steekproefsgewijze controle geen gebreken e.d. volgen, tast dit het recht van Batenburg
tot het uitvoeren van nadere controles van specifieke zaken niet aan.
Alle kosten die Batenburg moet maken in verband met het (laten) verhelpen van klachten van een
afnemer of eindgebruiker zijn voor rekening van leverancier.

Artikel 9:

Garanties

1. Leverancier garandeert dat de geleverde zaken:
a. van goede kwaliteit en vrij van gebreken en defecten zijn;
b. die afmetingen, gewichten, kleuren, eigenschappen, capaciteiten e.d. bezitten die partijen zijn
overeengekomen en voor het overige alle eigenschappen bezitten die Batenburg hiervan in
redelijkheid mag verwachten;
c. geheel compleet en gebruiksklaar worden geleverd;
d. geschikt zijn voor het doel waarvoor Batenburg deze zaken wenst te gebruiken of waarvoor de
zaken, gezien hun aard of blijkens de bestelling of overeenkomst, bestemd zijn te gebruiken;
e. voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke (veiligheids)eisen en de overige van toepassing
zijnde (internationale) overheidsvoorschriften.
2. Leverancier dient de van toepassing zijnde garantiecertificaten direct bij levering aan Batenburg te
verstrekken.
3. Indien de geleverde zaken binnen de garantietermijn niet blijken te volden aan het bepaalde in lid 1
van dit artikel en Batenburg een beroep doet op de overeengekomen garantie, zal leverancier
kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. voor restitutie van of een reductie
op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Batenburg. Indien er sprake is van
bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden
opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
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4. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 24 maanden na
levering.
5. Voor zaken die bestemd zijn om te worden verwerkt in, op of aan andere zaken gaat de
garantieperiode pas in op het moment van verwerking.
6. Indien de zaken bestemd zijn om door te verkopen, is Batenburg gerechtigd van leverancier te
verlangen dat de garantietermijn pas ingaat op het moment dat de zaken door de afnemer of
eindgebruiker zijn ontvangen.
7. Indien door leverancier in het kader van de overeengekomen garantie (onder)delen van de geleverde
zaken worden vervangen, gaat de garantieperiode voor deze vervangende (onder)delen pas in op het
moment dat Batenburg deze heeft ontvangen.
8. Een overeengekomen garantieperiode wordt verlengd met de duur van de tijd die gemoeid is met de
eventuele vervanging of het herstel van de zaken.
9. Indien er in de bij de overeenkomst behorende bestekstukken garantietermijnen of overige
garantiebepalingen zijn opgenomen dienen partijen zich hieraan te conformeren.
10. Overeengekomen garantietermijnen of -bepalingen zijn eveneens van toepassing op
herstelwerkzaamheden die door leverancier in het kader van de garantie worden uitgevoerd.
11. Ingeval de geleverde zaken door Batenburg worden gebruikt bij de uitvoering van een project dat
Batenburg in opdracht uitvoert, gaan de garantietermijnen in op het moment van oplevering van dit
project aan de opdrachtgever.
Artikel 10:

(Product)aansprakelijkheid

1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Batenburg, de afnemer en/of de eindgebruiker lijdt
als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst, de toepasselijke garantie en deze algemene voorwaarden c.q. uit hoofde van
een onrechtmatige daad van leverancier.
2. Leverancier vrijwaart Batenburg voor aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken van
werknemers van Batenburg, aanspraken van afnemers of aanspraken van eindgebruikers die
voortkomen uit c.q. verband houden met de in lid 1 bedoelde toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad van leverancier.
3. Leverancier zal aan Batenburg alle schade vergoeden die Batenburg lijdt doordat de afnemer of
eindgebruiker een beroep doet op de garantie of anderszins zich erop beroept dat de zaken niet aan
de overeenkomst beantwoorden dan wel onveilige of gebrekkige producten betreffen.
4. Leverancier is gehouden zich genoegzaam te verzekeren voor de in dit artikel bedoelde
aansprakelijkheid en zal Batenburg op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis
en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Artikel 11:

Facturering en betaling

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen, zal Batenburg
uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur van leverancier betalen. Indien levering van de
zaken na ontvangst van de factuur plaatsvindt, is Batenburg gerechtigd uiterlijk binnen 45 dagen na
ontvangst van de zaken te betalen. De betaaltermijn heeft niet te gelden als een fatale termijn. Indien
Batenburg niet binnen deze termijn heeft betaald, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar betalingsverplichting alsnog
na te komen.
2. De factuur dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
a. een omschrijving van de geleverde zaken en de geleverde aantallen c.q. hoeveelheden;
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b. de datum van levering;
c. het contractnummer;
d. het bestel- of ordernummer (voor zover aan de orde);
e. een eventueel door Batenburg verstrekt(e) projectnaam of projectnummer;
f. het BTW-nummer.
3. Batenburg is slechts gehouden tot betaling over te gaan na aanvaarding van de geleverde zaken en
na ontvangst van een duidelijke en gespecificeerde factuur van leverancier. Indien de factuur niet
voldoet aan de vereisten zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, heeft Batenburg het recht
de factuur te weigeren en de betaling op te schorten.
4. Betalingen van Batenburg zien altijd op de daarbij vermelde specifieke factuur en mogen door
leverancier niet zonder voorafgaande instemming van Batenburg worden toegeschreven aan
eventuele andere vorderingen die leverancier op Batenburg heeft.
5. Batenburg is te allen tijde gerechtigd over te gaan tot verrekening van het factuurbedrag met
vorderingen die Batenburg nog op leverancier heeft of binnen de factuurtermijn op leverancier zal
verkrijgen.
Artikel 12:

Intellectuele eigendomsrechten

1. Batenburg is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met of behoren tot de door Batenburg - al dan niet ten behoeve van
de aanbieding c.q. offerte - aan leverancier verstrekte bescheiden en/of zaken. Deze bescheiden en/of
zaken blijven bovendien eigendom van Batenburg en dienen op haar eerste verzoek op kosten van
leverancier aan Batenburg te worden geretourneerd.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de
overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Batenburg voorbehouden.
3. Leverancier is niet gerechtigd de door Batenburg verstrekte bescheiden te gebruiken anders dan voor
het doel waarvoor Batenburg deze aan leverancier heeft verstrekt. Het is leverancier verboden deze
bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te
vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Batenburg.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt Batenburg ten aanzien
van de door leverancier geleverde zaken te allen tijde een kosteloos gebruiksrecht in de vorm van een
wereldwijd geldende niet-exclusieve licentie.
5. Leverancier staat er bovendien voor in dat alle door hem aan Batenburg verstrekte bescheiden,
monsters, modellen e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van derden. Leverancier is aansprakelijk voor eventuele schade die Batenburg door
dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Batenburg voor aanspraken van deze derden.
Artikel 13:

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Batenburg
gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een schriftelijke verklaring aan leverancier te ontbinden, op het tijdstip waarop leverancier:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
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2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Leverancier is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de
(inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 14:

Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van leverancier of Batenburg is Batenburg gerechtigd
de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan leverancier
te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier voor een redelijke termijn op
te schorten zonder tot enige schadevergoeding c.q. betaling van rente en/of kosten gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Batenburg wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Batenburg of overige zwaarwegende redenen aan
de zijde van Batenburg.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van Batenburg en/of van leverancier of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring
van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals
bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d..
4. Indien er sprake is van een overmachtsituatie aan de zijde van leverancier of een dergelijke situatie
zich dreigt voor te doen, zal leverancier Batenburg hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen onder
vermelding van de gevolgen die de overmachtsituatie (naar verwachting) heeft voor de
overeengekomen levering(en).
Artikel 15:

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Batenburg en leverancier gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Batenburg is
gevestigd, zij het dat Batenburg altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter in de plaats waar leverancier is gevestigd.
3. Indien leverancier gevestigd is buiten Nederland, is Batenburg gerechtigd te handelen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de
bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar leverancier gevestigd is.
Datum: 5 november 2019
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