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Algemene (inkoop)voorwaarden SBWW 
  
 
Artikel 1 Algemeen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

 Algemene (inkoop) voorwaarden: de onderhavige inkoopvoorwaarden 

 Leverancier: de partij aan wie SBWW opdracht geeft om goederen/grondstoffer/producten 
etc. te leveren en/of werkzaamheden in opdracht van SBWW te verrichten.  

 SBWW: Schreuder Bouwen langs water & wegen B.V., gevestigd te (6603 BA) Wijchen 
aan de Jan van der Heydenstraat 2. Ingeschreven in de KvK onder nummer 55982387. 

 Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en SBWW op basis waarvan SBWW 
opdrachten uitvoert.  

 Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met 
het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.   

 
Artikel 2 Werkingssfeer 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
Leverancier en SBWW. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien 
deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SBWW voor de 
uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Leverancier wordt 
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing.  
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn 
overeengekomen door SBWW en Leverancier.  
6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden 
aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al 
gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke 
bekendmaking van deze wijziging.  
7. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel deze voorwaarden zijn 
niet overdraagbaar door Leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.  
8. SBWW is op haar beurt te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst over 
te dragen aan een derde, doch niet eerder dan dat zij mededeling daarvan aan Leverancier heeft 
gedaan.  
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. Alle offertes van Leverancier gelden als onherroepelijk en zijn geheel kosteloos voor SBWW.   
 
Artikel 4 Overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen SBWW en Leverancier komt tot stand door een schriftelijke 
bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door SBWW aan Leverancier.   
2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Leverancier de overeenkomst (nog) niet heeft 
ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Leverancier en/of 
SBWW blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. 
3. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst zijn slechts van kracht, zodra 
en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen c.q. uitdrukkelijk zijn bevestigd door SBWW. 
4. SBWW geeft op basis van indicaties (omvang, gewicht, aantal, hoeveelheid etc.), mede aan de 
hand van haar planning, aan Leverancier aan welke goederen of diensten zij wil afnemen.  
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Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 
1. Leverancier zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Leverancier handelt hierbij in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  
2. SBWW kan Leverancier adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde 
werkzaamheden. Indien de Leverancier rechtstreeks een overeenkomst aangaat met deze derde 
is SBWW niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.   
 
Artikel 6 Levertermijn en levering (bij levering in opdracht van SBWW) 
1. De levertijd is de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten moeten 
worden geleverd of de opdracht moet zijn voltooid. De levertijd genoemd door Leverancier, 
betreffen fatale termijnen.  
2. Bij overschrijding van de levertermijn, is Leverancier zonder schriftelijke ingebrekestelling in 
verzuim.   
3. Partijen zullen in geval van afwijkende leveringswijze, dit schriftelijk overeenkomen in de 
overeenkomst.  
4. SBWW is gerechtigd deelleveringen te verlangen van Leverancier.  
5. Indien Leverancier levert voor of aan SBWW vindt de levering plaats op basis van de meest 
recente Incoterms en ‘Delivery Duty Paid’ (Franco inclusief rechten).  
6. De verpakking en levering door Leverancier geschiedt op de door SBWW aangegeven wijze, 
tijdstip en plaats, en komt voor rekening van Leverancier.  
7. De eigendom en het risico voor het door Leverancier geleverde gaat op SBWW over na 
ondertekening van de ontvangstbon.  
8. De verlading en/of lossing op een ander, al dan niet intern transportmiddel wordt in alle 
gevallen door de Leverancier verzorgd en deze dient daarvoor de benodigde hulpmiddelen en 
personeel ter beschikking te stellen.  
 
Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of omvang van de overeenkomst te 
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor 
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal Leverancier SBWW zo 
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve 
consequenties zal hebben, zal Leverancier SBWW hierover tevoren inlichten. SBWW is dat geval 
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.  
 
Artikel 8 Contractduur 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel 
voor de duur van de in de Overeenkomst omschreven opdracht. 
2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en niet door afronding van de 
opdracht eindigt, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden worden opgezegd.  
3. SBWW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te 
ontbinden, indien: 
a. Leverancier één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
b. Leverancier in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance 
van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is 
geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije 
beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand 
onherroepelijk is; 
c. Leverancier opgehouden is te bestaan of ontbonden. 
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d. een wijziging van zeggenschap bij Contractpartij dan wel één of meer aandelen in Leverancier 
worden verkocht, zodanig dat het meerderheidsbelang wijzigt.  
e. van het staken van het bedrijf door Leverancier, dan wel ingeval van gehele of gedeeltelijke 
bedrijfsoverdracht.  
4. De door SBWW als gevolg van een ontbinding te maken kosten of te lijden schade, waaronder 
maar niet beperkt tot winstderving, zijn voor rekening van de Leverancier. 
 
Artikel 9 Prijzen 
1. Partijen komen bij de overeenkomst een prijs overeen.  
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij partijen schriftelijk anders 
zijn overeengekomen.  
3. Eventuele prijswijzigingen en marktontwikkelingen worden tijdig (ten minste drie maanden voor 
ingang van de wijziging) door Leverancier aan SBWW gemeld. Prijswijzigingen zijn pas van 
kracht na schriftelijke instemming door SBWW. 
4. Het is Leverancier niet toegestaan tussentijds prijzen te wijzigen zonder toestemming van 
SBWW. Evenmin in verband met kostprijsverhogende omstandigheden.  
 
Artikel 10 Betaling 
1. Leverancier is gerechtigd een factuur te verzenden nadat SBWW conform de Overeenkomst 
geleverd heeft gekregen.  
2. De betaling van SBWW geschiedt binnen zestig (60) dagen na factuurdatum, in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
3. Het staat SBWW te allen tijde vrij om een door haar aan Leverancier verschuldigd bedrag te 
verrekenen met een door Leverancier aan SBWW verschuldigde betaling.  
4. SBWW is tevens gerechtigd betaling op te schorten in verband met een reclamatie bij 
Leverancier.  
 
 
Artikel 11 Intellectuele eigendom 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is SBWW eigenaar van alle rechten van 
intellectuele eigendom op de door haar voor Leverancier ontwikkelde werken, berekeningen, 
beschrijvingen, benamingen, merken en gerechten.  
2. De merken, berekeningen, beschrijvingen, merken en benamingen blijven dan ook te allen 
tijde eigendom van SBWW, ondanks dat Leverancier hiervoor kosten heeft moeten voldoen.  
3. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele 
eigendomsrecht van die derde, zal Leverancier SBWW hiervan onverwijld in kennis stellen.  
4. SBWW heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van de Leverancier ter kennis van derden wordt gebracht. 
5. Het is Leverancier niet toegestaan de gegevens, berekeningen, benamingen en beschrijvingen 
te kopiëren, aan derden te tonen of te gebruiken op welke wijze dan ook, tenzij SBWW 
Leverancier hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.  
6. De verplichtingen uit dit artikel, gelde onverkort voor de personeelsleden, medewerkers of door 
de Leverancier ingeschakelde derde. De Leverancier zal deze partijen juist en volledig omtrent 
deze voorwaarden instrueren. Indien een personeelslid, medewerker van Leverancier of een door 
de Leverancier ingeschakelde derde tekortschiet in de naleving van de verplichtingen uit dit 
artikel, is Leverancier hiervoor aansprakelijk.  
7. De Leverancier vrijwaart SBWW voor aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik 
van de door Leverancier aangeleverde specificaties, beschrijvingen of het gebruik van de op 
basis van de overeenkomst ontwikkelde producten.  
 
 
Artikel 12 Geheimhouding 
1. Iedere partij verplicht zich tot strikte geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle 
vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere 
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partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan 
eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.   
2. Leverancier is verplicht de hiervoor bedoelde geheimhoudingsverplichting ook op te leggen 
aan haar personeel dan wel aan in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden.  
3. SBWW heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het 
bestaan van de tussen SBWW en Leverancier gesloten overeenkomsten. 
4. Al hetgeen Leverancier in het kader van de Overeenkomst bekend wordt dan wel eventuele 
informatie en/of bescheiden door SBWW in dat kader verstrekt, mogen door Leverancier enkel 
worden gebruikt voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld en blijven te allen tijde 
eigendom van SBWW.  
5. SBWW is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op 
grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet 
nakomt.  
 
 
Artikel 13 Kwaliteit 
1. Leverancier staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde 
zaken, een en ander met in acht neming van de specifiek voor de zaken geldende wet- en 
regelgeving op het moment van levering van de betreffende zaken.  
2. Leverancier staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen eisen en 
specificaties.  
3. SBWW is gerechtigd het door Leverancier aan haar geleverde te (laten) keuren. De kosten 
komen voor rekening van Leverancier als blijkt dat niet is voldaan aan de overeengekomen eisen 
en specificaties.  
4. SBWW zal zo spoedig mogelijk reclameren bij Leverancier, nadat zij bekend is geworden met 
een gebrek aan het geleverde.  
5. Indien is gereclameerd en de geleverde zaak beantwoordt niet aan de Overeenkomst, zal 
Leverancier ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde zaak hetzij voor gratis 
herlevering zorgen, hetzij SBWW voor de teruggenomen zaak crediteren. Daarnaast bestaat in 
dat geval de verplichting van Leverancier om de eventueel door SBWW geleden schade te 
vergoeden.  
 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid   
1. De Leverancier die het product vervaardigt, produceert, transporteert of anderszins betrokken 
is in de productielijn tot aan de levering, is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen handelen. 
SBWW kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Alle geleden schade door handelen en/of 
nalaten van Leverancier dient Leverancier aan SBWW te vergoeden.   
2. De Leverancier is steeds gehouden alles in het werk te stellen de schade te beperken.  
3. De Leverancier dient zorg te dragen voor een deugdelijke klachtbehandeling.   
4. Leverancier is aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade.  
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Artikel 15 Toepasselijk recht; bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en SBWW waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van SBWW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. SBWW heeft echter het recht het geschil voor 
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is leidend en vormt de enige 
authentieke tekst. Ingeval van een eventuele afwijking tussen de Nederlandse tekst en een 
vertaling in een buitenlandse taal, dan prevaleert de Nederlandse tekst. 
 
 

 
 


