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INKOOPVOORWAARDEN VAN BERKI 

BRANDBEVEILIGING TE WIJCHEN 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1. Op alle overeenkomsten die betrekking 

hebben op de inkoop van goederen of 

diensten door Berki Brandbeveiliging te 

Wijchen, hierna te noemen koper, van een 

derde, hierna te noemen verkoper, zijn deze 

inkoopvoorwaarden van toepassing. 

1.2. Indien de verkoper bij het sluiten van een 

overeenkomst zelf algemene- of 

leveringsvoorwaarden hanteert, wijst koper 

de toepasselijkheid nu voor alsdan 

uitdrukkelijk van de hand behoudens die 

gevallen waarin koper de toepasselijkheid  van 

deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk 

erkent 

1.3. Indien partijen deze inkoopvoorwaarden 

wensen aan te vullen of van enige bepaling 

wensen af te wijken, zal zulks uitdrukkelijk en 

schriftelijk worden vastgelegd.  

 

Artikel 2: Offertes  

2.1. Indien door verkoper aan koper een offerte 

wordt uitgebracht, heeft deze offerte een 

geldigheidsduur van één maand. Gedurende 

deze periode zijn de voorwaarden als 

opgenomen in deze offerte voor beide 

partijen bindend. 

 

Artikel 3: Overeenkomst 

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door de 

schriftelijke aanvaarding door de koper van 

een aanbieding van verkoper. 

3.2. Indien een overeenkomst strekt tot levering 

van een vastgestelde en verplichte 

hoeveelheid goederen en/of diensten kan 

verkoper slechts van deze hoeveelheid 

afwijken indien koper zulks uitdrukkelijk en 

schriftelijk toestaan. 

 

Artikel 4: Kwaliteit van de ingekochte goederen  

4.1. De door ons ingekochte goederen en/of 

diensten dienen te voldoen aan eisen van 

standaard vakmanschap en standaard 

kwaliteit zoals in de branche gebruikelijk is. 

Afwijking van deze kwaliteitseisen is alleen 

mogelijk indien dit schriftelijk is 

overeengekomen. 

4.2. Bij levering van de ingekochte goederen zullen 

deze aan een ingangskeuring worden 

onderworpen. De uitslag van deze keuring is 

bepalend voor de definitieve vaststelling van 

de kwaliteit van de goederen. Koper behoudt 

zich het recht voor de zaken te weigeren 

indien deze niet aan de geldende 

kwaliteitseisen voldoen. In dat geval zullen de 

zaken voor rekening van verkoper terug 

worden gestuurd. Deze keuring laat onverlet 

de verantwoordelijkheid van de verkoper voor 

de kwaliteit van het geleverde. 
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Artikel 5: Industriële/intellectuele eigendom  

5.1. Verkoper vrijwaart de koper van alle 

aanspraken van derden ter zake van 

inbreuken op industriële en intellectuele 

eigendom rustende op de door verkoper 

geleverde goederen. 

 

Artikel 6: Prijzen     

6.1. Prijzen dienen inclusief kosten van transport, 

verzekering, invoerrechten en emballage en 

exclusief omzetbelasting te zijn. 

6.2. Opgegeven prijzen zijn bindend en kunnen na 

het sluiten van een overeenkomst niet 

gewijzigd worden. 

6.3. Bij beschadiging of foutieve levering van 

goederen worden de kosten van herstel door 

de koper verrekend met verkoper. 

 

Artikel 7: Levering 

7.1. De goederen worden geacht geleverd te zijn 

indien zij bij het bedrijf van de koper of op de 

door koper voor levering aangewezen plaats, 

aangekomen te zijn. 

7.2. Transport van goederen geschiedt voor risico 

van verkoper. Indien verkoper teveel of niet 

door koper bestelde goederen levert, dan 

worden deze goederen op kosten van 

verkoper, bij koper opgeslagen terwijl het 

risico voor deze goederen voor de verkoper 

blijft. 

7.3. Indien koper de in het lid teveel geleverde 

goederen wenst te kopen zal hiervoor een 

nieuwe overeenkomst met verkoper gesloten 

worden. 

7.4. Levert verkoper minder dan de 

overeengekomen hoeveelheid goederen, is hij 

jegens koper aansprakelijk voor alle hierdoor 

door koper geleden schade. 

 

Artikel 8: :Levertijden 

8.1. Onverminderd het recht van de koper op 

verbreking van de overeenkomst, dient de 

verkoper bij niet of niet tijdige levering de 

door koper geleden schade, waaronder 

eventuele schadevergoedingsverplichtingen 

van koper aan zijn opdrachtgever(s), geleden 

verlies en/of gederfde winst, te vergoeden. 

8.2. Daarnaast is verkoper, in de gevallen als 

bedoeld in het vorige lid, aan de koper een 

boete verschuldigd van 5% van de koopsom 

van de te laat geleverde goederen.  

 

Artikel 9: Betaling  

9.1.    Tenzij anders overeengekomen vindt betaling  

           plaats na ontvangst en goedkeuring van de  

           factuur, strikt netto en onder aftrek van  

           eventueel in rekening gebrachte krediet- 

           beperking toeslag. 
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Artikel 10: Aansprakelijkheid  

10.1. Verkoper is aansprakelijk voor schade 

ontstaan als gevolg van gebreken in de door 

hem geleverde goederen behoudens onjuist 

en/of onoordeelkundig gebruik van koper en 

behoudens opzet of grove schuld van koper. 

10.2. Verkoper is aansprakelijk voor schade 

ontstaan als gevolg van diens nalatigheid bij 

de uitvoering van de overeenkomst. 

10.3. Daarnaast is verkoper, in voornoemde 

gevallen, een boete verschuldigd van 5% van 

de koopsom. 

 

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de  

                   nakoming  

10.1. Voor schade als gevolg een tekortkoming in de 

nakoming van een overeenkomst door koper, 

is deze laatste niet aansprakelijk indien deze 

tekortkoming niet aan koper is toe te rekenen. 

 

Artikel 12: Garantie van verkoper  

12.1. Bij elke overeenkomst dient uitdrukkelijk en 

duidelijk te worden aangegeven op welke 

wijze garantie wordt verstrekt op het 

geleverde en gedurende welke termijn door 

koper beroep kan worden gedaan op deze 

garantiebepalingen. 

12.2. Verkoper verplicht zich ertoe om de 

garantieclaims van koper zo snel mogelijk, in 

ieder geval binnen 14 dagen, af te handelen. 

12.3. Voor zover door verkoper geleverde goederen 

door koper gebruikt worden bij het uitvoeren 

van opdrachten ten behoeve van bepaalde 

opdrachtgevers van koper binden de 

garantiebepalingen van verkoper deze laatste 

zowel aan koper als aan diens opdrachtgever. 

 

Artikel 13: Annulering  

13.1. Koper behoudt zich het recht voor om de 

overeenkomst te annuleren. Reeds geleverde 

prestaties van verkoper zullen door koper 

worden vergoed. Indien annulering 

plaatsvindt om redenen die geheel buiten de 

sfeer van verkoper en/of diens 

goederen/diensten liggen, dan is koper 

bovendien gehouden tot het betalen van een 

redelijke schadevergoeding.  

13.2. Indien annulering van de overeenkomst 

plaatsvindt als gevolg van het geheel of 

gedeeltelijk in gebreke blijven van verkoper is 

koper niet gehouden tot enige 

schadevergoeding. 

 

Artikel 14: Geschillen  

14.1. Op alle overeenkomsten gesloten met en door 

koper is het Nederlandse recht van 

toepassing. 

14.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten 

ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht 

door de bevoegde rechter in de 

vestigingsplaats van koper, tenzij de wet bij 

regels van dwingend recht een andere rechter 

bevoegd heeft verklaard. 


