
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van 
Van Vliet B.V. en gelieerde ondernemingen. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
te Den Haag onder nummer 28033771 
 
 
Artikel 1: toepasselijke voorwaarden  
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden 
voor alle offerteaanvragen van Van Vliet B.V. en 
gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet 
uitsluitend Van Vliet Production B.V., Van Vliet 
Hoogezand B.V. en Van Vliet GmbH (hierna te 
noemen ‘Van Vliet’), alle bestellingen en 
overeenkomsten betreffende de levering van 
goederen aan en het verrichten van bijkomende 
werkzaamheden (hierna: 'leverantie(s)') ten 
behoeve van Van Vliet. Alle andere 
voorwaarden van leveranciers worden 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
Afwijkingen van of aanvullingen op deze 
Algemene inkoopvoorwaarden behoeven de 
uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Van 
Vliet.  
 
Artikel 2: bestelling/order en 
orderbevestiging  
Een aanbod van een leverancier is 
onherroepelijk gedurende een termijn van dertig 
dagen nadat het aanbod Van Vliet heeft bereikt, 
tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is bepaald. De overeenkomst komt tot 
stand doordat Van Vliet een schriftelijk aanbod 
van de leverancier door middel van een 
schriftelijke opdrachtbevestiging aanvaardt. 
Wordt echter de opdrachtbevestiging na afloop 
van de hiervoor bedoelde termijn verzonden of 
wijkt deze op meer dan ondergeschikte punten 
van het aanbod af, dan komt de overeenkomst 
overeenkomstig de opdrachtbevestiging van 
Van Vliet tot stand, tenzij de leverancier 
onverwijld de opdracht-bevestiging schriftelijk 
verwerpt.  
Het accepteren door Van Vliet van leveringen of 
prestaties die afwijken van de schriftelijke 
opdrachtbevestiging als bedoeld in het 
voorgaande lid, alsmede door haar verrichte 
betalingen ter zake, impliceren geen 
aanvaarding van de afwijkingen. 
Overeenkomsten, alsmede eventueel later 
gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen 
met ondergeschikte personeelsleden van Van 
Vliet binden Van Vliet niet voor zover deze niet 
door Van Vliet alsnog schriftelijk zijn bevestigd. 
Als ondergeschikt zijn in dit verband te 
beschouwen alle werknemers en medewerkers 
die geen procuratie hebben.  
 
 
 

Artikel 3: kwaliteit en hoedanigheid van de 
leverantie  
1. De leverancier garandeert dat de leverantie:  
a. bij levering van zaken van goede kwaliteit en 

vrij van gebreken is en in geval van 
verrichten van werkzaamheden wordt 
uitgevoerd door vakkundig legaal personeel 
met goede en nieuwe materialen;  

b. geheel in overeenstemming is met het 
bepaalde in de overeenkomst, de 
opgegeven specificaties en de redelijke 
verwachtingen van Van Vliet voor wat betreft 
de eigenschappen, kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de leverantie.  

c. geschikt is voor het doel waarvoor de 
leverantie uit de aard der zaak of blijkens de 
bestelling of order is bestemd;  

d. voldoet aan de in Nederland geldende 
wettelijke eisen en overige (internationale) 
overheidsvoorschriften.  

2. De leverancier is bekend met het gegeven 
dat Van Vliet actief is in de 
levensmiddelenindustrie. De leverancier 
garandeert meer specifiek, dat de door hem 
te leveren levensmiddelen in de vorm van 
etens- of drinkwaren veilig zijn. Onder 
onveilige levensmiddelen wordt verstaan:  

a. levensmiddelen die schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid zowel direct als op langere 
termijn. Het gaat om de voedselveiligheid in 
de ruime zin van het woord;  

b. levensmiddelen die ongeschikt zijn voor 
menselijke consumptie, waarbij ongeschikt 
gedefinieerd wordt als producten die 
verontreinigd zijn met vreemd materiaal of 
anderszins, of door rotting, kwaliteitsverlies 
of bederf. Bepalend is of de afwijking van 
een product onaanvaardbaar is voor een 
consument.  
Voorbeelden van onveilige producten, 
waaronder begrepen de verpakking, zijn:  

-  te hoog gehalte of niet toegelaten chemische 
stoffen (contaminant, bestrijdingsmiddel, 
additief of diergeneesmiddel);  

- pathogene of te hoge aantallen ongewenste 
micro-organismen;  

- smaak- of geurafwijking al dan niet met 
onbekende oorzaak;  

- verkeerde etikettering die een gevaar kan 
opleveren voor de volksgezondheid in het 
algemeen of voort specifieke groepen.  

3. Indien in de overeenkomst wordt verwezen 
naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of 
andere voorschriften en documenten die niet 
bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt 
leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij 
Van Vliet onverwijld schriftelijk van het 
tegendeel in kennis stelt. Van Vliet zal de 
leverancier dan nader inlichten over deze 
voorschriften en documenten.  



Artikel 4: verpakking en verzending  
De leverancier zal de te leveren zaken zo 
economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk 
verpakken en zodanig dat de zending 
handelbaar is tijdens vervoer en lossen. De 
leverancier zal ervoor zorgen dat de leverantie 
in goede staat de plaats van bestemming 
bereikt.  
De leverancier zal de zending merken zoals dat 
door Van Vliet wordt verlangd, en zal tevens 
duidelijk vermelden wat de correcte NAW-
gegevens van het afleveradres zijn. De 
buitenkant van de colli zal voorzien zijn van een 
paklijst met daarin vermeld de inhoud van de 
zending. Een leverantie die niet aan deze eisen 
voldoet, mag door Van Vliet worden geweigerd.  
 
Artikel 5: levering  
De leverantie geschiedt 'Delivery Duty Paid’ 
(franco), volgens de versie van de Incoterms die 
geldt op het moment van de bestelling of order, 
onverminderd hetgeen is bepaald in deze 
voorwaarden.  
De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de 
overeenkomst gelden als stipt en fataal en 
gelden voor de gehele leverantie. Indien zich 
omstandigheden voordoen op grond waarvan 
overschrijding van een overeengekomen 
leveringsdatum, -data of -termijn kan worden 
verwacht, dient de leverancier Van Vliet 
onverwijld hiervan schriftelijk in kennis te 
stellen. Indien de leverancier enige 
overeengekomen leveringsdatum, -data of 
termijn(en) overschrijdt, is de leverancier 
zonder ingebrekestelling in verzuim. In die 
gevallen is Van Vliet bevoegd om zonder 
voorafgaande ingebrekestelling of schriftelijke 
mededeling aan de leverancier een boete op te 
leggen van 1% van de prijs van de leverantie 
per kalenderweek of een deel van een 
kalenderweek, tot maximaal 10%, welke op de 
datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal 
zijn.  
Het opleggen, innen of verrekenen van deze 
boete laat het recht van Van Vliet op nakoming, 
schadevergoeding en ontbinding onverlet.  
 
Artikel 6: keuringen  
Van Vliet heeft het recht om de leverantie vóór 
het moment van aflevering tussentijds bij de 
leverancier te laten keuren. De leverancier dient 
hiervoor kosteloos alle noodzakelijke 
medewerking te verlenen. De leverancier kan 
aan de resultaten van een keuring vooraf geen 
rechten ontlenen.  
Van Vliet heeft het recht de leverantie binnen 
een redelijke termijn na het moment van 
levering te keuren. Indien Van Vliet de 
leverantie afkeurt of bij controle niet akkoord 
bevindt, stelt Van Vliet de leverancier hiervan in 

kennis en kan Van Vliet naar keuze vervanging 
of herstel verlangen, dan wel overgaan tot 
ontbinding of annulering van de overeenkomst. 
Het verlangen van vervanging of herstel, 
alsmede de ontbinding en/of annulering van de 
overeenkomst, laat het recht van Van Vliet op 
schadevergoeding onverlet.  
 
Artikel 7: overgang van eigendom en risico  
De zaken zijn voor risico van Van Vliet vanaf het 
tijdstip van aflevering.  
Van Vliet verkrijgt de eigendom van de zaken bij 
aflevering, tenzij Van Vliet de zaken na de 
aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord 
bevindt, binnen de daarvoor in artikel 6 
genoemde termijn.  
Indien Van Vliet de zaken afkeurt, bij controle 
niet akkoord bevindt of op goede gronden het 
recht op ontbinding van de overeenkomst of het 
recht op vervanging van de zaken inroept, 
blijven de zaken voor risico van de leverancier.  
 
Artikel 8: prijs, facturering en betaling  
De overeengekomen prijs is vast in euro, 
exclusief omzetbelasting, en omvat alle kosten 
die in verband met de zaken tot en met de 
aflevering worden gemaakt.  
Facturen dienen, voorzien van 
referentienummers, conform de bestellingen of 
orders en gespecificeerd te worden ingediend. 
Zolang deze gegevens ontbreken, heeft Van 
Vliet het recht de betalingsverplichting op te 
schorten. Van Vliet zal de prijs vermeerderd met 
de omzetbelasting betalen binnen dertig dagen 
nadat zij de eigendom van de zaken heeft 
verkregen dan wel, indien dat later is, binnen 
dertig dagen na ontvangst van de factuur. 
Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in 
van enig recht om op de uitvoering van de 
opdracht terug te komen. Van Vliet is steeds 
bevoegd haar opeisbare vorderingen te 
verrekenen met de opeisbare schulden aan de 
leverancier. Indien de leverancier de 
aangeboden prijzen binnen een termijn van drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst 
verhoogt, is de wederpartij gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden zonder dat de leverancier tot enige 
schadevergoeding is gehouden. 
 
Artikel 9: meer- en minderwerk  
Van Vliet is gerechtigd de omvang van de 
leverantie te wijzigen, ook indien dit meer- of 
minderwerk oplevert. Indien de leverancier 
meent, dat de wijziging gevolgen heeft voor de 
overeengekomen prijs of levertijd, zal hij Van 
Vliet onverwijld en schriftelijk hiervan op de 
hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke 
offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en 
de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede 



de gevolgen voor de overige door de 
leverancier te verrichten werkzaamheden.  
Meerwerk zal door de leverancier niet eerder 
dan na uitdrukkelijke en schriftelijke opdracht 
van Van Vliet worden uitgevoerd.  
Tot meerwerk worden in ieder geval niet 
gerekend additionele werkzaamheden, die de 
leverancier had kunnen of moeten voorzien 
teneinde de overeengekomen prestatie(s) en 
functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het 
gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming 
van de leverancier.  
 
Artikel 10: aansprakelijkheid  
De leverancier is aansprakelijk voor het niet 
naleven van wet- en regelgeving en alle schade 
die Van Vliet lijdt als gevolg van een gebrek aan 
of tekortkoming in de leverantie.  
De leverancier is tevens aansprakelijk voor alle 
schade en kosten die ontstaan bij of door het 
terugroepen van de door of namens Van Vliet 
geleverde zaken, indien het terugroepen van 
deze zaken aantoonbaar wordt veroorzaakt, 
dan wel aantoonbaar mede wordt veroorzaakt, 
door gebrekkige of anderszins onjuiste 
leveranties van de leverancier. Onder de 
hiervoor bedoelde schade en kosten worden 
begrepen onder andere alle maatregelen die de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) of de 
overheid aan Van Vliet oplegt waaronder 
begrepen doch niet beperkt tot een 
zogenaamde ‘recall-verplichting’ inhoudende 
een verplichting een onveilig levensmiddel uit 
de handel c.q. voedselketen te nemen en het 
publiek daarvoor te waarschuwen.  
De leverancier vrijwaart Van Vliet volledig voor 
aanspraken van derden wegens schade als 
gevolg van de hierboven genoemde 
omstandigheden.  
 
Artikel 11: overmacht  
Voor zover een tekortkoming in de nakoming 
van een verplichting de leverancier niet kan 
worden toegerekend, komt de leverancier niet 
in verzuim, is hij niet tot schadevergoeding 
verplicht en is hij geen boete verschuldigd, mits 
de leverancier Van Vliet onverwijld na het 
ontstaan van de overmacht situatie, doch in 
ieder geval binnen de voor de nakoming van de 
verplichting overeengekomen termijn, de 
tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk 
heeft meegedeeld, zulks op straffe van het 
verval van recht voor de leverancier om een 
beroep op overmacht te doen.  
 
Artikel 12: ontbinding  
Onverminderd de aan Van Vliet verder 
toekomende rechten, is Van Vliet gerechtigd de 
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling 

geheel of gedeeltelijk door middel van een 
schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:  
a. de leverancier in verzuim is met de 

nakoming van één of meer verplichtingen 
uit de overeenkomst;  

b. de leverancier in staat van faillissement is 
verklaard, surséance van betaling heeft 
aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of 
geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een 
deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf 
aan derden overdraagt;  

c. afkeuring van de leverantie plaatsvindt na 
keuring of herkeuring.  

In geval van ontbinding blijft het risico van reeds 
geleverde zaken bij de leverancier. De zaken 
staan dan ter beschikking van de leverancier en 
dienen door hem te worden afgehaald. De 
leverancier zal hetgeen reeds door Van Vliet is 
betaald ter zake van de ontbonden 
overeenkomst onmiddellijk restitueren.  
 
Artikel 13: garantie  
Indien de leverantie na levering niet blijkt te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van deze 
voorwaarden, zal de leverancier voor zijn 
rekening, op eerste aanzegging en ter keuze 
van Van Vliet de leverantie binnen twee weken 
vervangen, herstellen, of heruitvoeren, 
onverminderd de verder aan Van Vliet volgens 
de wet toekomende rechten.  
Blijft leverancier in gebreke om aan zijn 
garantieverplichtingen te voldoen, of is reeds 
voor ommekomst van de in het voorgaande lid 
bedoelde termijn duidelijk dat de leverancier 
niet aan zijn garantieverplichtingen zal voldoen, 
dan heeft Van Vliet het recht om, voor rekening 
van de leverancier, over te gaan tot vervanging, 
herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp 
van derden.  
Van Vliet zal de leverancier van gebruikmaking 
van dit recht zoveel mogelijk vooraf in kennis 
stellen. Voor vervangen, herstelde of 
heruitgevoerde delen van een leverantie geldt 
opnieuw een garantie als boven omschreven.  
Het bepaalde in dit artikel laat de overige 
volgens de algemene voorwaarden aan Van 
Vliet toekomende rechten en bevoegdheden 
onverlet.  
 
Artikel 14: overdracht rechten en 
verplichtingen  
De leverancier zal de leverantie of delen 
daarvan niet aan derden uitbesteden en zijn 
rechten en verplichtingen die voor hem uit de 
overeenkomst voortvloeien geheel noch 
gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Van Vliet.  
 



Artikel 15: toepasselijk recht/ 
geschilregeling  
Geschillen tussen Van Vliet en de leverancier 
over de totstandkoming of nakoming van 
overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, 
worden beheerst door uitsluitend Nederlands 
recht. De rechtsregels inzake het internationaal 
privaatrecht zijn niet van toepassing. De 
wettelijke bepalingen zijn van toepassing, 
behalve voor zover deze algemene 
voorwaarden daarvan afwijken.  
Met betrekking tot onderwerpen in de regeling 
waarvan deze algemene voorwaarden niet 
voorzien, gelden de gewone rechtsregels.  
De toepasselijkheid van de "United Nations 
Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods" (het "Weens Koopverdrag") is 
uitgesloten.  
Alle geschillen in verband met deze 
overeenkomst en andere overeenkomsten die 
met deze overeenkomst samenhangen zullen 
worden beslist door de bevoegde rechter te Den 
Haag. Het voorgaande artikellid laat onverlet 
het recht van Van Vliet om voor beslechting van 
een geschil te kiezen voor de volgens de wet 
bevoegde rechter.  
 
Contact:  
VAN VLIET B.V. 
Postbus 178  
2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN  
T: 0172-42 42 00  
F: 0172-44 12 89  
E: purchase@van-vliet.com 


