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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN QUICK PLUG B.V.  

VERSIE 2019  

 

Artikel 1 -  Definities  

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:  

Dümmen Codes: de gedragscode en de anti-bribery and anti-corruption policy van 

Dümmen Orange  zoals gepubliceerd op de Dümmen Orange  website: 

https://nl.dummenorange.com/site/documents/153/CodeOfConduct_NL.pdf 

www.dummenorange.com/abac 

QP: Quick Plug B.V. of een van haar groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b 

Burgerlijk Wetboek;  

Leverancier: de partij die aan QP zaken levert of voor haar diensten verricht uit hoofde 

van de Overeenkomst, of met wie QP onderhandelt over de totstandkoming van de 

Overeenkomst;  

Overeenkomst: de tussen QP en Leverancier gesloten overeenkomst betreffende de 

aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten door QP van Leverancier, 

waaronder onder meer wordt verstaan raam- of mantelovereenkomsten (inclusief 

bijlagen) tussen QP en Leverancier.  

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, waaronder (maar niet beperkt tot) ideeën, 

kennis, handelsgeheimen, gegevens, (digitale) documenten, procedures, stoffen en 

monsters, met betrekking tot QP, die door QP is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel 

waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. 

  

Artikel 2 -  Toepasselijkheid   

2.1  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, 

uitvoering en beëindiging van Overeenkomsten.  

2.2  Afwijking en/of aanvulling van deze algemene inkoopvoorwaarden kan alleen 

schriftelijk en uitdrukkelijk tussen QP en Leverancier worden overeengekomen.  

2.3  Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier zijn 

uitdrukkelijk niet van toepassing.  

2.4  In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze 

algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.   

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst  

3.1  Offertes / aanbiedingen afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk en hebben 

een minimale geldigheidsduur van 30 dagen.  

3.2  Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door (i) schriftelijke en uitdrukkelijke 

aanvaarding door QP van een offerte / aanbieding van Leverancier, of (ii) 

ondertekening daarvan door alle contractspartijen.   

 

Artikel 4 -  Prijzen  

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen 

prijzen vast en exclusief BTW, maar inclusief alle (overige) belastingen, heffingen en 

kosten.  

 

Artikel 5 -  Levering van zaken en uitvoering van diensten 

5.1 Levering van zaken geschiedt DDP, conform Incoterms 2010, op het 

overeengekomen afleveradres.   

5.2  Door het overschrijden van een in de Overeenkomst vastgelegde termijn voor de 

levering van zaken dan wel de uitvoering van diensten is Leverancier in verzuim. 

Leverancier zal een dreigende levertijdoverschrijding onverwijld en schriftelijk aan QP 

melden. Deze melding laat onverlet de rechten van QP uit hoofde van de wet, de 

Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden.  

5.3 Onverminderd het recht van QP op aanvullende schadevergoeding is Leverancier, 

indien de overschrijding van de leveringstermijn zoals bedoeld in artikel 5.2 meer dan 

10 kalenderdagen betreft, aan QP een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte 

van 5% van de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken, te vermeerderen met 

1% van deze overeengekomen prijs voor iedere week dat deze overschrijding 

voortduurt.  

5.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd tot het 

doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, 

wordt voor de toepassing van deze algemene inkoopvoorwaarden onder levering 

mede een deellevering verstaan.   

5.5 Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting dan wel de uitvoering van 

diensten op te schorten ingeval QP tekortschiet in de nakoming van (één van) haar 

verplichtingen.  

5.6  Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op 

grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.  

5.7 Leverancier is verplicht zich ten aanzien van de zaken (inclusief het transport 

daarvan) en/of diensten zoals beschreven in de Overeenkomst adequaat te 

verzekeren. Op eerste verzoek van QP zal Leverancier aan QP een kopie van de polis of 

een certificaat van de in dit artikel 5.7 bedoelde verzekeringen overleggen.  

 

Artikel 6 -  Verpakking en verzending  
Leverancier zal de zaken voor zijn rekening met inachtneming van de bij Overeenkomst 

en wet gestelde eisen en op een voor de zaken geëigende en deugdelijke manier 

verpakken en voor een zodanige beveiliging en vervoer van de betreffende zaken 

zorgen dat deze in goede staat aan QP worden geleverd. Leverancier is aansprakelijk 

voor schade veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking.   

 

Artikel 7 -  Keuring / geen klachtplicht  

7.1  QP is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) zaken aan een 

keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te (doen) onderzoeken of geleverde diensten 

conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Leverancier is verplicht daaraan zijn 

volledige medewerking te verlenen.  

7.2 Ingeval van afkeuring van zaken of diensten zal QP Leverancier daarvan in kennis 

stellen en is het gestelde in artikel 11.2 van toepassing. 

7.3 Leverancier kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in 

artikel 7.1. dan wel aan het achterwege blijven daarvan geen enkel recht ontlenen.   

7.4  QP is nimmer gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn waarbinnen 

door QP kenbaar moet worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden 

althans waarbinnen QP dient te reclameren.    

 

Artikel 8 -  Eigendom en risico  

8.1  De eigendom en risico van zaken gaan van Leverancier op QP over op het moment 

van levering, tenzij (i) anders is overeengekomen of (ii) de zaken door QP op grond van 

artikel 7 worden afgekeurd.  

8.2 Leverancier garandeert dat aan QP de onbezwaarde eigendom van zaken wordt 

overgedragen.  

 

Artikel 9 -  Betaling  

9.1 Betaling door QP van in de Overeenkomst overeengekomen bedragen zal 

geschieden na ontvangst van een deugdelijke factuur met een betalingstermijn van ten 

minste 60 dagen.   

9.2  Betaling door QP houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.  

9.3 QP is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier te verrekenen met 

vorderingen die QP, uit welke hoofde dan ook, heeft op Leverancier.   

 

Artikel 10 -  Meerwerk  

Leverancier draagt er zorg voor dat de overeengekomen begroting voor het uitvoeren 

van de Overeenkomst niet wordt overschreden. Indien Leverancier constateert dat de 

daadwerkelijk te factureren kosten (mogelijk) het in de Overeenkomst vastgelegde 

begrote totaalbedrag zullen overschrijden, zal Leverancier dat onverwijld aan QP 

melden. QP behoeft het bedrag van een dergelijke overschrijding alleen te betalen 

indien QP voor die overschrijding en/of enig meerwerk vooraf schriftelijk toestemming 

heeft gegeven.  

 

Artikel 11 -  Garantie  

11.1  Leverancier garandeert dat de te leveren zaken dan wel de te verlenen diensten 

beantwoorden aan de Overeenkomst.  

11.2  Indien geleverde zaken dan wel verleende diensten - ongeacht de resultaten van 

een keuring zoals genoemd in artikel 7 - niet beantwoorden aan de Overeenkomst zal 

Leverancier, onverminderd de rechten van QP uit hoofde van de wet, de 

Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden, op eerste verzoek van QP de 

geleverde prestatie direct voor eigen rekening en risico (waar mogelijk) herstellen, 

vervangen of aanvullen. Alle in verband hiermee te maken kosten komen voor 

rekening van Leverancier.  

11.3 In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Leverancier 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortschieten in de nakoming 

van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, heeft QP het recht herstel, 

vervanging of aanvulling voor rekening van Leverancier zelf uit te (doen) voeren. Dit 

ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.  

11.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantietermijn van 36 

maanden nadat de zaken zijn geleverd dan wel de diensten zijn uitgevoerd, dan wel, 

voor zover deze langer is, de termijn van de fabrieksgarantie. 

 

Artikel 12 -  Geheimhouding  

12.1 Leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding van de inhoud van de 

Overeenkomst en alle Vertrouwelijke Informatie die hem in het kader van de 

Overeenkomst ter kennis komt of die door hem in het kader van de Overeenkomst 

verzameld en/of vastgelegd wordt. Leverancier zal dergelijke Vertrouwelijke 

Informatie (i) niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QP openbaar 

maken aan derden, met uitzondering van Leveranciers professionele adviseurs en 

financiers, (ii) binnen zijn organisatie slechts ter kennis brengen van personen die (en 

voor zover deze) de betreffende Vertrouwelijke Informatie nodig hebben in het kader 

van de uitvoering van de Overeenkomst en (iii) niet gebruiken anders dan voor (de 

uitvoering van) de Overeenkomst. 

12.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 12.1 geldt niet voor zover (i) 

Leverancier op grond van een wettelijke regeling of rechterlijk bevel tot 

openbaarmaking van de betreffende Vertrouwelijke Informatie gehouden is, of (ii) de 

betreffende Vertrouwelijke Informatie ten tijde van openbaarmaking reeds algemeen 

bekend was of in het publieke domein verkeerde. 

12.3  Leverancier is gehouden eenzelfde verplichting als de verplichting opgenomen in 

artikel 12.1 op te leggen aan eenieder aan wie Leverancier op grond van artikel 12.1 

https://nl.dummenorange.com/site/documents/153/CodeOfConduct_NL.pdf
http://www.dummenorange.com/abac
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Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt. Leverancier staat er voor in dat deze 

personen niet in strijd handelen met de genoemde geheimhoudingsplicht.  

 

Artikel 13 -  Intellectueel eigendom  

13.1  Voor zover ter zake van door Leverancier geleverde zaken en/of door hem 

verleende diensten intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan 

Leverancier kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de 

Overeenkomst reeds bestonden en berustten bij Leverancier of dat zij onafhankelijk 

van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele 

eigendomsrechten bij Leverancier. Leverancier verleent aan QP een niet-exclusief, 

eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten 

aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband 

houdt met het bedrijf of de activiteiten van QP.  

13.2  Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief enige overdracht) door QP van 

de door Leverancier geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk maakt op 

intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.  

13.3  Leverancier vrijwaart QP van, en stelt QP schadeloos voor, alle aanspraken van 

derden en daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van of met betrekking tot het 

gebruik (inclusief enige overdracht) zoals genoemd in artikel 13.2. 

13.4  Alle tekeningen, materialen en andere hulpmiddelen verschaft door QP aan 

Leverancier, dan wel tot stand gebracht of aangeschaft door Leverancier op kosten van 

QP, zijn eigendom van QP, zijn te allen tijde door QP direct opvorderbaar, worden door 

Leverancier voor zijn rekening en risico beheerd en in goede staat gehouden en 

worden aangemerkt als Vertrouwelijke Informatie.  

13.5  Alle intellectuele eigendomsrechten die in verband met of als gevolg van de 

Overeenkomst ontstaan, berusten vanaf het moment van totstandkoming uitsluitend 

bij QP. Leverancier draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet 

die intellectuele eigendomsrechten over aan QP, welke overdracht QP aanvaardt. 

 

Artikel 14 -  Aansprakelijkheid  

14.1  Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier geeft 

QP het recht om Leverancier te verplichten tot gehele of gedeeltelijke 

ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico 

van Leverancier.   

14.2  Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door QP wordt geleden als 

gevolg van of in verband met een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 

van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene 

inkoopvoorwaarden en/of als gevolg van of in verband met het handelen of nalaten 

van Leverancier dan wel zijn personeel of door hem conform artikel 19 ingeschakelde 

derden.   

14.3  Leverancier vrijwaart QP van, en stelt QP schadeloos voor, alle aanspraken van 

derden en daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van of met betrekking tot een 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit hoofde van de 

Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden.   

14.4  QP is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij 

de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van QP.   

 

Artikel 15 -  Overmacht  

15.1  Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 

Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de 

overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter 

zake gehouden zijn. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, 

heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend 

schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, 

zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.   

52  Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: 

gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde 

derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij 

Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier. Het voorgaande is 

geen limitatieve opsomming.   

 

Artikel 16 -  Aansprakelijkheidsverzekering leverancier 

16.1   Leverancier dient over een geldige en adequate aansprakelijkheidsverzekering te 

beschikken. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient voldoende dekking te bieden om 

QP volledig te compenseren voor schade die zij lijdt als gevolg van contractuele of 

buitencontractuele aansprakelijkheid van Leverancier. 

16.2   In het geval van aanneming van werk dient Leverancier tevens over een geldige 

en adequate Construction All Risk (CAR) te beschikken. In deze CAR verzekering dient 

QP als opdrachtgever te zijn meeverzekerd. 

16.3   Op eerste verzoek van QP zal Leverancier aan QP een kopie van de polis of een 

certificaat van de in dit artikel 16 bedoelde verzekeringen overleggen. 

16.4 De in dit artikel 16 bedoelde verzekeringen en de daarop toepasselijke 

polisvoorwaarden laten de aansprakelijkheid van Leverancier voor enige schade 

geleden door QP onverlet. 

 

 

Artikel 17 -  Opschorting en beëindiging  

17.1  Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst is QP gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst op te schorten. 

17.2  QP is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, zonder geldige reden en zonder 

dat zij ter zake schadeplichtig is, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 

van drie (3) kalendermaanden.   

17.3  QP is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 

rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder 

dat zij is gehouden enige schadevergoeding te betalen aan Leverancier ingeval (i) 

Leverancier tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen, en 

Leverancier, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, deze 

verplichtingen niet binnen 7 dagen na de datum van een door QP gegeven schriftelijke 

ingebrekestelling nakomt (behalve ingeval van overschrijding van een 

overeengekomen termijn door Leverancier zoals bedoeld in artikel 5.2, in welk geval 

een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van QP niet benodigd zal zijn), (ii) van 

surseance van betaling (of een aanvrage daartoe) of faillissement (of een aanvrage 

daartoe) van de Leverancier, (iii) van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van 

Leverancier, (iv) de voor de bedrijfsactiviteiten van Leverancier benodigde 

vergunningen worden ingetrokken of de voorwaarden daarvan worden gewijzigd, 

waardoor Leverancier diens bedrijfsactiviteiten niet langer kan voortzetten op de wijze 

als overeengekomen, of (v) Leverancier anderszins niet langer in staat kan worden 

geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.  

17.4 Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door QP laat onverlet het recht 

van QP op vergoeding door Leverancier van de  door QP in verband daarmee geleden 

schade. 

17.5  Bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden die naar 

hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te 

blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst. 

 

Artikel 18 -  Toepasselijke wet- en regelgeving, Dümmen Codes  

18.1 Leverancier draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst zorg voor strikte 

naleving van (i) alle toepasselijke wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van 

(maar niet beperkt tot) privacy / verwerking van persoonsgegevens, kwaliteit, 

gezondheid, veiligheid en milieu, en (ii) de Dümmen Codes, en Leverancier staat in 

voor een dergelijke naleving door personeelsleden en eventueel ingeschakelde 

derden.   

18.2 Leverancier is aansprakelijk jegens QP voor alle schade die QP lijdt als gevolg van 

of in verband met enig handelen van Leverancier in strijd met artikel 18.1.  

18.3 Leverancier vrijwaart QP van, en stelt QP schadeloos voor, alle aanspraken van 

derden en daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van of met betrekking tot 

enig handelen van Leverancier in strijd met artikel 18.1. 

 

Artikel 19 - Derden 

19.1 Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van QP.  

19.2 Leverancier is volledig verantwoordelijk voor een met genoemde toestemming 

van QP ingeschakelde derde en zal zijn verplichtingen jegens deze derde strikt naleven. 

19.3 Leverancier vrijwaart QP van, en stelt QP schadeloos voor, alle aanspraken van 

derden en daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van of met betrekking tot het 

niet naleven door Leverancier van zijn verplichtingen jegens genoemde derden.  

 

Artikel 20 -  Overdracht  

Leverancier zal zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel 

noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 

toerstemming van QP.  

 

Artikel 21 -  Ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Overeenkomst  

21.1  De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor 

de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst.  

21.2  Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst ongeldig, of onder de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die qua strekking zo 

veel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en die voorts, alle 

omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.  

 

Artikel 22 -  Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

22.1 De rechtsverhouding tussen QP en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend 

Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

22.2  Alle geschillen tussen QP en Leverancier worden in eerste aanleg beslecht door 

de Rechtbank te Amsterdam.  

 

Artikel 23 -  Slotbepaling  

De Nederlandstalige tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden vormt de enige 

authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in 

een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.   


