Algemene inkoopvoorwaarden van Burg Groep
1.
Algemeen.
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: degene met wie Burg Groep B.V. een overeenkomst
heeft gesloten;
Burg Groep BV: de besloten vennootschap Burg Groep B.V.,
gevestigd te Heerhugowaard, en alle aan haar gelieerde
vennootschappen en de door deze geëxploiteerde
ondernemingen.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Burg
Groep en de leverancier betreffende de levering van zaken en/of
diensten.
2.
Toepasselijkheid.
a. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van Burg
Groep en op alle opdrachten met betrekking tot levering van zaken en/of
diensten door de leverancier aan de Burg Groep.
b. De (algemene en/of verkoop-) voorwaarden van de leverancier worden
nadrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval van een eventuele
eerdere verwijzing in tijd door de leverancier naar zijn voorwaarden.
Toepasselijkheid van (een deel van) de voorwaarden van de leverancier dient
uitdrukkelijk schriftelijk met Burg Groep te worden overeengekomen.
c. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde ten opzichte van alle andere
voorwaarden. De leverancier wordt geacht deze voorwaarden
onvoorwaardelijk te hebben aanvaard, indien hij tot uitvoering van de
overkomst met of order van Burg Groep overgaat.
d. In geval van strijdigheid prevaleren te allen tijde de in de overeenkomst
vastgelegde bijzonder verbintenissen boven deze voorwaarden.
e. Indien de voorwaarden van de leverancier (mede) toepasselijk zijn of
worden verklaard, prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid deze
voorwaarden van Burg Groep.
f. In geval van tegenstrijdigheid van enige bepaling van deze voorwaarden
met enig wettelijk voorschrift zal die bepaling zodanig gelezen worden, dat de
strijdigheid wordt opgeheven, dan wel, indien dit niet mogelijk blijkt, zal die
bepaling buiten toepassing blijven met handhaving van alle overige
bepalingen.
3.
Totstandkoming overeenkomst.
a. Prijs- en offerte-aanvragen door Burg Groep zijn geheel vrijblijvend.
b. Een overeenkomst met de leverancier komt eerst tot stand indien de
offerte of aanbieding van de leverancier schriftelijk door Burg Groep is
aanvaard, dan wel indien Burg Groep een order geeft aan de leverancier, die
door deze onvoorwaardelijk schriftelijk wordt aanvaard.
c. Naast uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier wordt een order van
Burg Groep geacht door de leverancier te zijn aanvaard indien de leverancier
niet binnen 4 werkdagen meedeelt de betreffende order niet te aanvaarden.
d. Aanvaarding door de leverancier van een order houdt tevens in
aanvaarding van deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst.
e. Kostenbegrotingen vóór de totstandkoming van een overeenkomst door
de leverancier kunnen niet in rekening worden gebracht.
4. Wijzigingen.
a. Burg Groep is te allen tijde bevoegd in overleg met de leverancier de
omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken of diensten te
wijzigen. Wijzigingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.
b. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor
de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering of dienst, is hij
verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven Burg Groep hieromtrent
onverwijld, uiterlijk binnen 3 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde
wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of
levertijd naar het oordeel van Burg Groep onredelijk zijn zullen partijen
hierover in overleg treden.
c. Burg Groep is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen (evt. alleen
naar de toekomst als de overeenkomst een langere periode beslaat) indien
het overleg niet tot overeenstemming leidt, zonder enige gehoudenheid van
Burg Groep tot schadevergoeding van welke aard dan ook aan de leverancier
of anderen.
5. Overdracht van verplichtingen.
a. De leverancier kan een verplichting uit hoofde van een met Burg Groep
gesloten overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming
van Burg Groep overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen
door Burg Groep redelijke voorwaarden worden verbonden.
b. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor hulppersonen van de
leverancier. De leverancier staat in voor de integriteit van eventuele
hulppersonen en de kwaliteit van de door deze geleverde zaken en diensten.
c. Er vindt nimmer een indeplaatsstelling plaats.
d. Het in de vorige leden bepaalde geldt niet in geval van een
bedrijfsovername van de leverancier. De leverancier is gehouden ervoor te
zorgen dat de overnemende partij te allen tijde de overeenkomst(en) zal
respecten.
6. Prijzen, prijsherziening.
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is (zijn) de in de overeenkomst
vermelde prijs (prijzen) exclusief BTW en tevens vast en onveranderlijk. Zij
geldt (gelden) bij aan Burg Groep te leveren zaken franco huis en inclusief
alle kosten, zoals transportkosten, verzekering, verpakking,
behandelingskosten etc. Bij te leveren diensten geldt (gelden) de prijs
(prijzen) voor de gehele uitvoering van de dienst(en).
b. Ter zake van de prijzen in langdurige contracten voor de levering van
zaken en/of diensten zullen Burg Groep en de leverancier één keer per jaar
overleg plegen. Indien partijen niet tot een akkoord komen over de prijs, is
Burg Groep bevoegd te overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.
c. Algemene prijsverhogingen en prijsverhogingen in verband met
meerleveringen of meerwerk kunnen alleen aan Burg Groep worden
doorberekend als die vóór aanvang van de meerleveringen of het meerwerk
aan Burg Groep zijn medegedeeld en Burg Groep die uitdrukkelijk schriftelijk
heeft aanvaard.

d. Monsters ter beoordeling van de kwaliteit en toepasbaarheid door Burg
Groep dienen te allen tijde kosteloos ter beschikking te worden gesteld.
e. Ondeugdelijke zaken of diensten van de leverancier die aanleiding zijn tot
meer werkzaamheden en/of kosten zijdens de leverancier dan bij aangaan
van de overeenkomst is of kon worden voorzien, zijn in nimmer grond voor
verhoging van de overeengekomen prijs.
7. Betaling.
a. Betaling van de factuur door Burg Groep zal plaatsvinden binnen 60
dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
b. Burg Groep is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een
tekortkoming in de geleverde zaken of diensten constateert.
c. Burg Groep heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met
de bedragen die de leverancier nog is verschuldigd aan Burg Groep, ongeacht
de bron of oorzaak van deze schuld en ongeacht of deze schuld door de
leverancier is erkend of niet. Burg Groep doet van deze verrekening
onverwijld mededeling aan de leverancier.
d. Door betaling van de factuur doet Burg Groep geen afstand van enig van
haar wettelijke rechten en haar rechten uit de overeenkomst.
8. Levering.
a. Levering van zaken en diensten vindt plaats op de overeengekomen
plaats en het overeengekomen tijdstip volgens de geldende Incoterm DDP.
b. Bij niet-tijdige of niet-volledige levering is de leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
c. De leverancier dient een dreigende overschrijding van de levertijd
onverwijld schriftelijk te melden aan Burg Groep. Deze melding tast de
contractuele en wettelijke rechten van Burg Groep vanwege de overschrijding
niet aan.
d. In geval van een aanmerkelijk te late levering door de leverancier is Burg
Groep te zijner keuze gerechtigd, behoudens in geval van overmacht van de
zijde van de leverancier, de overeenkomst te ontbinden zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, dan wel een boete te heffen
van één procent (1 %) van de waarde van de levering voor elke week dat de
leverancier te laat is met de voltooiing van de overeenkomst tenzij anders is
overeengekomen.
e. Burg Groep heeft het recht de levering uit te stellen, waartoe een aan de
leverancier gerichte schriftelijke verklaring voldoet. De leverancier zal in dit
geval de zaken deugdelijk verpakt afgescheiden en herkenbaar opslaan,
conserveren, beveiligen en verzekeren tot het moment dat alsnog wordt
geleverd. De daarmee gemoeide redelijke kosten komen voor rekening van
Burg Groep.
9. Keuring.
a. Burg Groep is gerechtigd te allen tijde te leveren zaken zowel tijdens de
productie, de bewerking en de opslag als na de levering te (doen) keuren. Op
eerste verzoek zal de leverancier aan Burg Groep of diens vertegenwoordiger
tot zijn productielocatie om een audit van de productie, de –faciliteiten en
alles wat daarmee samenhangt uit te voeren.
b. In geval van afkeuring van de geleverde zaken of dienst(en) zal de
leverancier binnen 5 (vijf) werkdagen na aanmaning daartoe door Burg Groep
zorg dragen voor herstel of vervanging. Indien de leverancier niet aan deze
verplichtingen voldoet binnen de gestelde termijn, is Burg Groep gerechtigd
de benodigde zaken bij een derde af te nemen of de dienst(en) door een
derde te laten uitvoeren, dan wel zelf adequate maatregelen te nemen of
door een derde te laten nemen. Meerkosten en schade hieruit voortvloeiend
voor Burg Groep zijn voor rekening van de leverancier.
c. Indien de leverancier niet onverwijld na aanmaning daartoe door Burg
Groep de geleverde maar afgekeurde zaken terughaalt, is Burg Groep
bevoegd de zaken aan de leverancier voor diens rekening te retourneren.
d. Afhankelijk van de aard van de te leveren zaken gaat Burg Groep er van
uit dat de leverancier HACCP, IFS en/of BRC en/of ISO of anderszins relevant
gecertificeerd is. Op eerste verzoek krijgt Burg Groep inzage in alle relevante
documenten. Indien de leverancier niet over deze of andere relevante
certificering(en) beschikt dan wel indien één van deze certificeringen verloopt
, vervalt of wordt ingetrokken, is de leverancier verplicht zulks onverwijld
mede te delen aan Burg Groep.
e. Burg Groep is bevoegd om bij het vervallen, verlopen of intrekken van
één van de genoemde certificeringen of van een andere relevante certificering
aan de zijde van de leverancier, de overeenkomst te ontbinden dan wel een
langlopende overeenkomst voor de toekomst te ontbinden zonder enige
gehoudenheid van Burg Groep tot het vergoeden van schade van welke aard
of omvang dan ook aan de zijde van de leverancier, tenzij de leverancier
aantoont dat het om een zeer tijdelijke situatie gaat.
f. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het in het vorige
lid bepaalde, is de leverancier aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade van Burg Groep.
10. Tekortkoming, boete.
a. In geval van een wettelijk toerekenbare tekortkoming van de leverancier
is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf de dag van het
ontstaan of intreden van de tekortkoming.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige Burg Groep
toekomende wettelijke rechten uit de toerekenbare tekortkoming van de
leverancier, is Burg Groep bovendien ten laste van de leverancier gerechtigd
tot een onmiddellijke opeisbare boete van een half (½) procent van de
factuurwaarde per dag vanaf de 15e dag nadat Burg Groep de leverancier
schriftelijk over diens verzuim heeft geïnformeerd tot aan de dag van de
nakoming door de leverancier dan wel de ontbinding van de overeenkomst,
tot een maximum van 15% van het factuurbedrag.
c. In geval van een tekortkoming die niet aan de leverancier toerekenbaar
is, worden de wederzijdse verplichtingen van partijen, in onderling overleg,
opgeschort.
Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming
die niet te wijten is aan de schuld van de leverancier en die noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening behoort te komen.
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d. Partijen kunnen zich ten opzichte van elkaar alleen op niet-toerekenbare
tekortkomingen beroepen indien de partij die het aangaat onverwijld, doch
uiterlijk binnen 3 werkdagen na het ontstaan of intreden van de niettoerekenbare tekortkoming de wederpartij schriftelijk van een dergelijk
beroep in kennis stelt onder overlegging van relevante bewijsstukken.
e. Indien de leverancier zich op een niet-toerekenbare tekortkoming beroept
en Burg Groep dit beroep aanvaardt, heeft Burg Groep niettemin het recht de
overeenkomst (tussentijds) te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen
partijen geen schade van elkaar vorderen.

welke aan hemzelf of aan derden toebehoren. De leverancier zal ze merken
als eigendom van Burg Groep.
c. Op het moment dat zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software
van Burg Groep zijn verwerkt in zaken van leverancier, is er sprake van een
nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Burg Groep toebehoort.
d. Het risico van de zaken gaat over op Burg Groep op het moment dat de
levering en vervolgens de goedkeuring van de zaken overeenkomstig artikel 9
van deze voorwaarden hebben plaatsgevonden. De leverancier houdt deze
zaken verzekerd zolang het risico nog niet op Burg Groep is overgegaan.

11. Garantie.
a. De leverancier garandeert dat de te leveren zaken zoals machines en
apparaten alsmede onderdelen daarvan, maar ook zaken als maar niet alleen
grondstoffen en verpakkingsmaterialen, voldoen aan de overeengekomen
specificaties, omschrijvingen en eigenschappen
b. Installatie en/of montage van machines, apparaten en onderdelen
daarvan dienen vakkundig en volgens de stand van de techniek te geschieden
door de leverancier.
c. Indien ter zake geen concrete afspraken zijn gemaakt dienen de zaken te
voldoen aan de eigenschappen en eisen die in het gewone handelsverkeer
volgens de laatste stand der techniek aan deze zaken worden gesteld.
d. De leverancier staat er voor in dat de zaken overeenstemmen met
monsters etc. die door de leverancier ter beschikking zijn gesteld dan wel met
de door Burg Groep goedgekeurde monsters.
e. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken te allen tijde voldoen
aan alle relevante toepasselijke wettelijke en rechtsnormen inzake maar niet
beperkt tot kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
f. Indien Burg Groep vaststelt dat geleverde zaken geheel of gedeeltelijk
niet voldoen aan hetgeen de leverancier conform dit artikel heeft
gegarandeerd, is de leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan
aantonen dat er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, in welk
geval het bepaalde in art. 10 van overeenkomstige toepassing is.

16. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking.
De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst
evenals alle bedrijfsinformatie, die hem beschikbaar is gesteld ter uitvoering
van de overeenkomst, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burg Groep.

12. Rechtsverwerking.
a. Het nalaten door Burg Groep om te eniger tijd enige bepaling van een
overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van Burg
Groep aan om alsnog naast schadevergoeding (volledige of correcte)
nakoming door de leverancier of (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst, te vorderen.
b. Het zich neerleggen door Burg Groep bij een schending of verzuim van
één van diens verplichtingen door de leverancier, impliceert niet het doen van
afstand van de uit die verplichtingen voor Burg Groep voortvloeiende rechten.
13. Intellectuele en industriële eigendom.
a. De leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik van de
geleverde zaken door Burg Groep. Hij vrijwaart Burg Groep tegen alle
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten.
b. Van specificaties, recepten, werkwijzen, tekeningen, teksten, artistieke
prestaties en ander publiciteitsmaterialen etc. die door Burg Groep worden
verstrekt of in opdracht van Burg Groep of in verband daarmee door of
vanwege de leverancier worden gemaakt, komen de intellectuele en
industriële eigendomsrechten uitsluitend toe aan Burg Groep die als maker en
ontwerper zal worden aangemerkt.
c. De leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Burg
Groep te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de
overeenkomst. Deze informatie is en blijft te allen tijde eigendom van Burg
Groep.
d. Indien de leverancier de intellectuele en industriële eigendommen van
Burg Groep voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de
overeenkomst, al dan niet ten eigen nutte, dan wel deze eigendommen aan
anderen beschikbaar stelt of er inzage in verleent, is de leverancier
aansprakelijk voor alle daaruit voor Burg Groep voortvloeiende schade.
Tevens verbeurt de leverancier alsdan een direct opvorderbare boete ter
grootte van € 50.000 dan wel, indien dit hoger is, ter grootte van de door de
leverancier met het gebruik gerealiseerde winst(en).
14. Aansprakelijkheid.
a. De leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van
welke aard of omvang dan ook, letsel- en doodschades daaronder begrepen,
die is ontstaan in verband met de uitvoering door de leverancier van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst dan wel in verband met het niet uitvoeren
of niet tijdig of niet goed uitvoeren van de overeenkomst.
b. De leverancier vrijwaart Burg Groep tegen alle aanspraken van derden in
verband met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
c. De leverancier vrijwaart Burg Groep ook tegen alle aanspraken vanwege
schade voortvloeiend uit de wettelijke regeling inzake de
productaansprakelijkheid, wanneer deze aanspraken een gevolg zijn van of
veroorzaakt zijn door door de leverancier geleverde (grond)- stoffen of
machines en apparaten of door de montage daarvan, dan wel deze
aanspraken een gevolg zijn van de diensten van de leverancier. De
leverancier dient in dit geval de vordering(en) te behandelen en alle kosten
daarvan voor zijn rekening te nemen.
d. De leverancier dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter
afdekking van zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit dit artikel resp. van de
risico’s die uit de wet, een rechtshandeling of krachtens in het
maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. De
leverancier heeft op eerste verzoek van Burg Groep de plicht inzage in de
daartoe strekkende verzekeringsbescheiden te geven.
15. Risico- en eigendomsoverdracht.
a. De eigendom van de zaken gaat over op Burg Groep zodra deze zijn
geleverd en, daar waar van toepassing, gemonteerd resp. geïnstalleerd.
b. Indien Burg Groep aan de leverancier materialen, zoals grondstoffen,
hulpstoffen, specificaties, software etc. ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van diens verplichtingen, blijven deze te allen tijde eigendom
van Burg Groep. De leverancier zal deze afgescheiden bewaren van zaken

17. Transportverpakkingsmaterialen.
Burg Groep is te allen tijde bevoegd de (transport)verpakkingsmaterialen
voor rekening van de leverancier aan deze te retourneren.
18. Ontbinding.
a. In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit
voorvloeien, alsmede onder andere in geval van faillissement, surséance van
betaling, stillegging van zijn bedrijf, intrekking van vergunning(en), beslag op
(een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering
van de overeenkomst, liquidatie of overname dan wel enig daarmee
vergelijkbare toestand van het bedrijf van leverancier, is de leverancier van
rechtswege in verzuim. Burg Groep is dan bevoegd de overeenkomst zonder
ingebrekestelling van de leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
b. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of
deurwaardersexploot aan Leverancier.
19. Geschillen en toepasselijk recht.
a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door
één der partijen als zodanig worden beschouwd, uit of naar aanleiding van
met Burg Groep gesloten overeenkomsten zullen zoveel mogelijk door middel
van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien partijen aldus niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.
c. Op alle relaties tussen Burg Groep en de leverancier die door deze
voorwaarden worden bestreken, is Nederlands recht van toepassing.
20. Voorwaarden in andere talen.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is te allen tijde bindend en van
doorslaggevende betekenis, indien deze voorwaarden in een andere taal dan
de Nederlandse taal tussen Burg Groep en de leverancier geldend zijn
gemaakt en er sprake is van tegenstrijdigheid en/of onduidelijkheid in de
voorwaarden.

