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Algemene Inkoopvoorwaarden EMOSS Mobile Systems B.V. 

Gevestigd aan Visserijweg 2 (4906CJ) te Oosterhout, Nederland. 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 
60750006. 

1. Definities 

Koper EMOSS Mobile Systems B.V.  

Leverancier is een rechtspersoon dat een overeenkomst 

aangaat met de koper voor het leveren van Goederen 

en/of diensten. 

Offerte is een schriftelijke prijsopgave, begroting, 

voorcalculatie van de Leverancier in reactie op een 

verzoek (offerteaanvraag) van Koper betreffende 

Goederen van de Leverancier. 

Inkooporder order gestuurd door koper naar Leverancier 

ter bevestiging van de Offerte. 

Orderbevestiging is een schriftelijke vastlegging van een 

eerder gemaakt toezegging tussen Leverancier en Koper. 

Overeenkomst het geheel van afspraken tussen koper en 

Leverancier betreffende verkoop en levering van 

Goederen en/of diensten door Leverancier aan koper.  

Goederen, Prestaties of Zaken zijn de Goederen en/of 

diensten die Leverancier levert voortvloeiend uit een 

Overeenkomst. 

Gebrekkige Producten iedere afwijking van de Goederen 

van hetgeen bij een Overeenkomst en/of deze 

voorwaarden bepaald, en ieder anderszins niet naar 

behoren functioneren van het product of de Goederen. 

Partijen zijn Koper en Leverancier. 

 

2. Toepassing 

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van EMOSS Mobile 

Systems B.V. zijn van toepassing op alle aanvragen, 

Offertes en Overeenkomsten tussen de Koper (hierna te 

noemen: EMOSS) en Leverancier met betrekking tot het 

leveren van Goederen en/of diensten. 

2.2 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden sluiten de 

voorwaarden van de Leverancier nadrukkelijk uit.  

2.3 Schriftelijk anders overeengekomen bepalingen in de 

Overeenkomst prevaleren over deze 

Inkoopvoorwaarden maar zijn slechts geldig voor de 

Offerte, order of Overeenkomst waar ze betrekking op 

hebben. 

2.4 Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts 

worden afgeweken zover dit schriftelijk en rechtsgeldig 

tussen de Partijen is overeengekomen, en geen enkele 

bepaling van de Leverancier kan deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden aanpassen.  

2.5 Indien een bepaling in deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden vernietigd of  nietig verklaard 

worden, blijven de overige bepalingen onveranderd van 

kracht. EMOSS en Leverancier zullen dan in overleg 

treden en nieuwe bepalingen ter vervanging van de 

nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 

2.6 EMOSS is bevoegd om deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. 

2.7 Bij strijd tussen een bepaling in een door Leverancier en 

EMOSS gesloten Overeenkomst en een bepaling in de 

onderhavige voorwaarden geldt dat de bepaling in de 

Overeenkomst voorrang heeft. 

  

3. Offerte en totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Een  uitgebrachte aanvraag voor aanbieding van EMOSS 

is vrijblijvend. EMOSS mag de Offerteaanvraag wijzigen 

of intrekken en zal geen kosten of schade vergoeden die 

hiermee samenhangen. De Offerte van Leverancier is  

geldig voor 90 dagen en de prijs staat vast voor de duur 

van deze termijn. 

3.2 De kosten die gepaard gaan met de Offerte, inclusief 

maar niet beperkt tot de kosten van tekeningen, 

ontwerpen en monsters  zijn uitsluitend voor rekening 

van de Leverancier.  

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand en is bindend op de 

Partijen indien EMOSS de Offerte bevestigd door een 

Inkooporder te verzenden naar Leverancier, waarop 

Leverancier een Orderbevestiging naar EMOSS stuurt 

binnen 24 uur na ontvangst van de Inkooporder. Elke 

Inkooporder die op deze wijze is bevestigd door 

Leverancier, is een individueel bindende Overeenkomst 

tussen de Partijen. 

 

4. Prijzen 

4.1 De prijzen omvatten alle kosten in verband met de 

nakoming van de verplichtingen van Leverancier 

waaronder die voor opslag, vervoer, verzekeringen, 

verpakking, administratie, kleine orders, keuringen, 

beproevingen, certificaten, benodigde vergunningen, 

gebruiksaanwijzingen, douanerechten, 

(sociale)heffingen en belastingen. Deze kosten zullen 

vooraf door Leverancier worden gespecificeerd. 

4.2 Bij inkoop binnen Nederland geldt de voorwaarde met 

betrekking tot BTW, dat de prijs inclusief én exclusief 

BTW vermeld moet worden op de factuur. Bij 

inkoopfacturen van buiten Nederland wordt de prijs 

exclusief BTW vermeld. 

4.3 De prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk door de 

Partijen anders is overeengekomen. 

4.4 De overeengekomen prijs staat vast voor de duur van de 

Overeenkomst. 

  

5. Levering 

5.1 Levering vindt plaats DDP (INCOTERMS 2010) op de 

overeengekomen tijd en plaats van levering bij EMOSS 

te Oosterhout, Nederland, of een andere plaats 

schriftelijk overeengekomen door de Partijen. 

5.2 Leverancier mag slechts vervroegd leveren of een 

zending in deelleveranties opsturen, indien EMOSS 

daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Extra 

(transport)kosten hiermee gemoeid worden door 

Leverancier vergoed. 

5.3 Indien na levering en de inspectie blijkt dat de Goederen 

gebrekkig zijn heeft EMOSS het recht om de Goederen 

te retourneren voor vervanging of reparatie. EMOSS zal 

Leverancier schriftelijk op de hoogste stellen van zulk 

gebrek waarop Leverancier het gebrek zal herstellen. De 

kosten en het risico voor het retourneren en transport 

zijn volledig voor de Leverancier. 

5.4 Indien de geleverde diensten na levering en inspectie   

niet aan de Overeenkomst voldoen (volgens bepaling 

8.3 van deze Inkoop Voorwaarden) of indien door 
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omstandigheden de werkzaamheden worden gestaakt, 

dient de Leverancier alle noodzakelijke maatregelen te 

treffen, werkzaamheden te verrichten of voor 

alternatieven te zorgen waardoor de desbetreffende 

diensten wel aan de Overeenkomst beantwoorden of 

kunnen worden voortgezet binnen de overeengekomen 

termijn. De bijkomende kosten zijn volledig voor de 

Leverancier. 

5.5 Bij (dreiging van) niet-tijdige (deel)levering is de 

Leverancier verplicht een notificatie te sturen naar 

EMOSS met toelichting of nakoming nog mogelijk is.  

5.6 Bij een niet-tijdige (deel)levering is de Leverancier altijd 

in verzuim en kan EMOSS de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst 

ontbinden, onverminderd het recht op 

schadevergoeding.  

5.7 Leverancier is verplicht bij de te leveren Goederen de 

behorende documentatie voorafgaande aan, of 

tegelijkertijd met de levering aan EMOSS ter beschikking 

te stellen. EMOSS is vrij in het gebruik van deze 

documentatie, inclusief maar niet beperkt tot het 

vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 

Leverancier is verplicht tot het meesturen van de 

vrachtbrief bij de levering volgens nationale en 

internationale regelgeving. 

5.8 Indien EMOSS verantwoordelijk wordt gesteld voor het 

transport van de Goederen zal de Leverancier tijdig 

gegevens als gewicht, aantal colli, artikelen, de pro-

formafactuur en andere documenten nodig voor 

transport leveren. Deze documenten zullen op verzoek 

van EMOSS ook naar de transporteur gezonden worden.  

 

6. Eigendomsoverdracht en risico 

6.1 Op het moment van ontvangst name van de Goederen 

door  EMOSS gaat het risico en het eigendom van de 

geleverde Goederen over. Uitsluitend een door EMOSS 

ondertekend ontvangstbewijs geldt als bewijs voor 

ontvangst name. 

6.2 Bij vooruitbetaling gaat het eigendom van de Goederen 

in zijn geheel over op EMOSS, het risico blijft 

daarentegen voor de Leverancier tot aan levering. 

6.3 Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies 

van de Goederen tot aan het moment van acceptatie 

door EMOSS of, indien dit op een later moment is, tot 

aan het moment van feitelijke aflevering van de 

Goederen op de overeengekomen plaats van aflevering. 

Het risico gaat niet over zolang Leverancier niet 

(volledig) aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan. 

6.4 Indien Leverancier op verzoek van EMOSS de Goederen 

opslaat, is de Leverancier verplicht vanaf die datum de 

Goederen als eigendom van EMOSS apart op te slaan. 

De Goederen zullen niettemin voor risico blijven van de 

Leverancier totdat de Goederen aan EMOSS geleverd 

zijn. 

6.5 Het risico voor directe en indirecte schade aan of 

veroorzaakt door de geleverde Goederen zal overgaan 

op EMOSS direct na levering. 

 

7. Betaling 

7.1 De Leverancier mag pas tot facturering overgaan indien 

 hij correct en volledig zijn verplichtingen is nagekomen.  

7.2 EMOSS is gerechtigd betaling op te schorten indien zij 

een tekortkoming in de geleverde Goederen 

constateert.  

7.3 EMOSS is steeds gerechtigd, naar haar oordeel 

voldoende garanties te verlangen voor de nakoming van 

de verplichtingen van de Leverancier indien sprake is 

van (vooruit)betaling.  

7.4 In de factuur zal de Leverancier de hoeveelheid, 

gewicht, prijs, omschrijving en het artikelnummer per 

artikel zichtbaar maken. Bovendien zal hij de datum van 

aflevering, ordernummer en Leveranciersnummer in 

Overeenkomst met wettelijke bepalingen vermelden. 

Voor een factuur van diensten zal de Leverancier de 

specifieke  manuren en verbruikte materialen bekend 

maken.  

7.5 Indien de factuur door EMOSS is goedgekeurd zal de 

betaling geschieden 60 dagen na factuurdatum, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.  

7.6 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn is 

geschied, dan zal EMOSS middels een schriftelijke 

aanmaning alsnog een redelijke termijn worden gegund 

voor betaling. 

7.7 Betaling door EMOSS houdt op geen enkele wijze 

afstand van recht in. 

7.8 EMOSS is gerechtigd tot compensatie of verrekening 

van het factuurbedrag met vorderingen van EMOSS op 

de Leverancier, ongeacht uit welke hoofde en ongeacht 

de opeisbaarheid daarvan. 

 

8. Kwaliteit en verpakking  

8.1 De Leverancier garandeert volgens zijn verplichtingen 

dat de geleverde Goederen geen productie, materiaal of 

fabricage gebreken hebben en dat het de 

eigenschappen bezit die horen bij het product. En 

Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen in 

Overeenkomst zijn met de plannen, kwaliteit, 

standaarden, keuringen, gradaties of andere 

omschrijvingen overeengekomen in de Overeenkomst 

en toegevoegde schema’s. Ook zullen de geleverde 

items voldoen aan relevante bepalingen met betrekking 

tot milieu, veiligheid, keurmerken, importregelingen, 

gezondheid, en dat de Goederen gebruikt kunnen 

worden voor het doel waarvoor ze zijn bestemd in 

Overeenkomst zijn met de toepasselijke wetgevingen en 

regulaties. 

8.2 De Leverancier garandeert dat de geleverde diensten de 

kwaliteit bezitten die hiervan mag worden verwacht. 

Werknemers of eventuele derden voeren de opdracht 

vastgelegd in de overeenkomst correct uit met naleving 

van relevante wet- en regelgeving. 

8.3 EMOSS is te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, 

zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag 

als na levering te inspecteren op kwaliteit, de 

Leverancier zal hierbij kosteloos volledige medewerking 

verlenen.  

8.4 Alle af te leveren zaken moeten behoorlijk verpakt en 

op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal 

vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 

Leverancier is daarbij verantwoordelijk voor de naleving 
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van nationale en internationale voorschriften ter zake 

van vervoer en verpakking. 

8.5 Het personeel dat Leverancier aandraagt is  opgeleid en 

gekwalificeerd voor de werkzaamheden die zij 

uitvoeren.  

 

9. Garantie  

9.1 Leverancier garandeert dat de Goederen voldoen aan 

de Overeenkomst volgens bepaling 8.1 van deze 

voorwaarden. 

9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geeft de 

Leverancier een garantie van 24 maanden voor de 

geleverde Goederen of zoveel langer als Leverancier 

gebruikelijk aan zijn klanten verstrekt. De 

garantieperiode zal steeds verlengt worden met 

dezelfde periode van 6 maanden indien een reparatie 

en/of vervanging word verricht.  

9.3 Wijzigingen in de kwaliteit of samenstelling dienen 

schriftelijk aan EMOSS kenbaar te worden gemaakt.  

9.4 Indien bij keuring, controle of beproeving de zaken 

geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal EMOSS dit 

schriftelijk of telefonisch aan Leverancier meedelen. De 

keuringskosten komen in dat geval volledig voor 

rekening van Leverancier. EMOSS heeft het recht om 

afgekeurde zaken voor rekening en risico van 

Leverancier te retourneren. 

9.5 EMOSS is gerechtigd de benodigde zaken van een derde 

af te nemen of maatregelen te laten nemen door 

derden voor rekening en risico van Leverancier indien 

deze niet binnen de overeengekomen termijn aan de 

verplichting tot herstel of vervanging voldoet. 

9.6 Garantie gaat in bij aflevering van de Goederen, of bij 

het einde van het uitvoeren van de overeengekomen 

prestaties. 

9.7 Leverancier garandeert dat het geleverde zonder enig 

eigendomsvoorbehoud wordt geleverd.  

 

10. Tekortkoming, ingebrekestelling  en ontbinding  

10.1 De Leverancier is in tekortkoming van nakoming 

wanneer hij zijn verplichtingen of een deel van zijn 

verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet 

jegens EMOSS. Van een tekortkoming is onder andere 

sprake indien Goederen niet binnen de 

overeengekomen tijd zijn geleverd of indien er sprake is 

van gebrekkige Goederen. Als Leverancier zijn 

verplichtingen niet nakomt stelt EMOSS hem schriftelijk 

in de gelegenheid om binnen een termijn van veertien 

dagen na ontvangst van een ingebrekestelling zijn 

verplichtingen na te komen. Leverancier is verplicht 

reactie te geven binnen 48 uur na ontvangst van de 

ingebrekestelling. Als de termijn van ingebrekestelling is 

verlopen, kan EMOSS de Overeenkomst in zijn geheel of 

gedeeltelijk ontbinden en is EMOSS gerechtigd tot 

vergoeding van gemaakte extra kosten en een 

schadevergoeding. 

10.2 EMOSS kan in geval van tekortkoming van Leverancier 

zijn betalingsverplichtingen opschorten totdat de 

Leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

10.3 EMOSS is gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk 

zonder enige ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst 

en zonder schadeplichtigheid jegens Leverancier te 

ontbinden of nakoming van haar verplichtingen geheel 

of gedeeltelijk op te schorten indien:  

a. Leverancier in staat van faillissement verkeert of 

daartoe een aanvraag is ingediend;  

b. Leverancier in staat van surseance van betaling 

verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend; of  

c. Leverancier zijn bedrijfsactiviteiten staakt; of  

d. Leverancier anderszins de beschikking en het 

beheer over zijn vermogen verliest; of  

e. ten laste van Leverancier (al dan niet conservatoir) 

beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 

veertien dagen wordt opgeheven; of 

f. Leverancier niet in staat word geacht te voldoen 

aan zijn opeisbare schulden. 

10.4 In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn 

alle vorderingen van EMOSS op Leverancier direct en in 

zijn geheel opeisbaar. 

10.5 Een prijswijziging zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van EMOSS kan leiden tot ontbinding van 

de Overeenkomst. 

10.6 Bij een niet-tijdige levering is de Leverancier altijd in 

verzuim en kan EMOSS de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst schriftelijk 

ontbinden, ook als het verzuim de Leverancier niet 

toerekenbaar is.  

10.7 EMOSS is niet gehouden tot een vergoeding van enige 

schade die Leverancier als gevolg van ontbinding of 

opschorting lijdt en Leverancier zal de reeds verrichte 

betalingen gemaakt door EMOSS vergoeden. 

10.8 Indien de Overeenkomst zich uitstrekt tot doorlopende 

of terugkerende levering van Goederen en / of diensten 

en indien EMOSS zijn recht om te ontbinden niet wenst 

uit te oefenen of indien hij geen recht heeft op 

ontbinding, heeft EMOSS te allen tijde het recht om de 

Overeenkomst met opzegging te annuleren het in acht 

nemen van een opzegtermijn van 60 kalenderdagen. 

 

11. Overmacht 

11.1 Gebrek aan personeel, ziekte van personeel, stakingen, 

brand, waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, 

interne (stroom)storing, netwerkproblemen, tekort aan 

grondstoffen, verlate leveringen van zaken, 

transportproblemen inclusief files en gebreken in de 

nakoming door derden of liquiditeitsproblemen zijn 

onder meer geen gevallen van overmacht. 

11.2 Leverancier zal in een overmachtssituatie met spoed 

een beroep op overmacht schriftelijk melden aan 

EMOSS, en hierbij de benodigde informatie vrijgeven 

om de verplichtingen in de veranderde omstandigheden 

aan te passen of op te schorten. 

11.3 Wanneer nakoming niet meer mogelijk is of de 

overmachtssituatie duurt langer dan 30 dagen, is 

EMOSS gerechtigd tot onmiddellijke ontbinding van de 

Overeenkomst behoudens enige ingebrekestelling, 

rechterlijke tussenkomst en/of schadeplichtigheid 

jegens Leverancier. 

11.4 Gedurende de periode van overmacht kunnen beide 

Partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst 

opschorten.  
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12. Aansprakelijkheid 

12.1 Leverancier aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor 

alle schade die  EMOSS en/of haar werknemers en/of 

derden mochten lijden als gevolg van het niet, niet tijdig 

of niet volledig nakomen van enige verplichting onder 

de Overeenkomst. Leverancier vrijwaart EMOSS tegen 

aanspraken van derden op vergoeding van schade als 

gevolg van tekortkomingen in de geleverde prestatie, 

respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van 

de Leverancier. 

12.2 Leverancier zal adequaat verzekerd zijn voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst van begin tot eind van 

de prestatie. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk 

zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

en waarover de Leverancier nog niet beschikt, zal hij 

afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering 

van de Overeenkomst.  

12.3 Eventuele claims uitbetaald door verzekeraar bij 

aansprakelijkheid van de Leverancier, zullen 

rechtstreeks naar EMOSS worden uitbetaald. 

12.4  EMOSS is niet aansprakelijk voor enige schade of enig 

letsel van welke aard ook en op welke wijze ontstaan of 

toegebracht aan Leverancier, diens medewerkers of 

derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van 

EMOSS.  

12.5 Leverancier zal aansprakelijk worden gesteld voor alle 

acties (terugroepacties, service maatregelen en andere 

acties) om schade te beperken, als dit het resultaat is 

van defecte Goederen geleverd of ander plichtsverzuim 

door de Leverancier. 

12.6 Onverminderd haar verdere rechten is EMOSS 

gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten –de werkelijke kosten van juridische bijstand 

daaronder begrepen- in rekening te brengen bij 

Leverancier, die door EMOSS zijn gemaakt ter incasso 

van enige vordering dan wel ter verkrijging van 

nakoming van enige verplichtingen van Leverancier. 

 

13. Uitvoering door derden 

13.1 Leverancier mag zijn verplichtingen en rechten 

voortkomende uit de Overeenkomst noch geheel noch 

gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden, 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.  

13.2 Ingeschakelde derden en werknemers van Leverancier 

zijn ook gebonden aan deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden. 

13.3 Ingeschakelde derden en werknemers van Leverancier 

ondertekenen een geheimhoudingsverklaring die het 

bepaalde in artikel 14 omvat. 

 

14. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding 

14.1 Zaken en werkwijzen die de Leverancier in 

samenwerking met of in opdracht van EMOSS heeft 

ontwikkeld, worden eigendom van EMOSS en mogen 

uitsluitend na schriftelijke toestemming van EMOSS aan 

derden ter beschikking worden gesteld.  

14.2 De kennis die ter beschikking word gesteld aan 

Leverancier, wordt niet aan derden bekendgemaakt of 

ten behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt of 

verveelvoudigd, tenzij EMOSS voorafgaand aan dat 

gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven.  

14.3 Zaken en werkwijzen en alle andere rechten inclusief 

maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten 

en industriële rechten of andere rechten beschikbaar 

gesteld aan Leverancier, blijven in eigendom van  

EMOSS en zullen uitsluitend gebruikt worden ter 

uitvoering van de Overeenkomst. 

14.4 De Leverancier garandeert dat het uitvoeren van de 

Overeenkomst  geen inbreuk zal maken op intellectuele 

eigendomsrechten van EMOSS en/of derden en is 

aansprakelijk voor alle claims die, bij het gebruik van de 

Goederen volgens de voorwaarden van het contract, 

resulteren in het schenden van intellectuele 

eigendomsrechten. De Leverancier vrijwaart EMOSS 

tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze 

rechten alsmede alle gevolgschade. 

14.5 Leverancier en zijn personeel zijn verplicht tot strikte 

geheimhouding met betrekking tot alle informatie 

betreffende EMOSS welke hij in verband met de 

Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht 

verkrijgen. 

14.6 Bij schending van het in dit artikel bepaalde  verbeurt de 

Leverancier van rechtswege, zonder dat sommatie en/of 

ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete 

van  €25.000,00 ineens en vervolgens €2..500,00 voor 

elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd 

het recht van EMOSS op volledige vergoeding van de 

door haar geleden schade. 

14.7 De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na 

afloop van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

15. Toepasselijk recht en geschillen 

15.1  Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden en de andere Overeenkomsten 

gesloten tussen EMOSS en Leverancier.  

15.2 De bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden 

uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing. 

15.3 De rechtbank in Rotterdam is bevoegd voor geschillen 

tussen Leverancier en EMOSS met ook daaronder 

begrepen de geschillen welke slechts door één der 

Partijen als zodanig worden beschouwd.  

 

16. Slotbepalingen 

16.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel per 1 januari 2019.  

16.2 De Nederlandse versie van deze voorwaarden is 

bepalend voor de uitleg daarvan, en indien een geschil 

ontstaat of een verschil tussen de Nederlandse en de 

Engelse versie, zal de Nederlandse versie aangewend 

worden. 


