ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MARTENS
A.

Algemeen

Artikel 1: Definities
1.1 In deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens wordt verstaan onder:
a.
Martens: Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., gevestigd te Oosterhout, alsmede de aan haar gelieerde
vennootschappen waaronder, doch niet uitputtend, begrepen: Martens beton b.v., Martens kunststoffen
b.v., Martens d.h.z., Teuben b.v. en Martens prefab beton b.v., Actief transport b.v., Actief kunststoffen b.v.,
Actief beton b.v., Actief keramiek b.v., allen gevestigd te Oosterhout, Martens keramiek b.v. gevestigd te
Dinteloord, Martens beton n.v./s.a., Martens plastics n.v. /s.a., allen gevestigd te Mol (België) en Martens
Building Products Limited, gevestigd te Londen.
b.
Verkoper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Martens een offerte tot verkoop en levering van zaken
en/of diensten uitbrengt en/of daartoe van Martens opdracht verkrijgt en/of met Martens een overeenkomst
tot verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit.
c.
Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of het verrichten van diensten, die
tussen Martens en Verkoper tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin.
d.
Schriftelijk: zowel op papier als elektronisch waaronder per e-mailbericht.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Martens,
daaronder begrepen alle overeenkomsten tussen Martens en Verkoper en alle daarop voortbouwende of
daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of (rechts)handelingen, alsmede op alle door Verkoper aan Martens
uitgebrachte offertes en door Martens aan Verkoper verstrekte opdrachten.
2.2 Deze Algemene inkoopvoorwaarden bestaan uit verschillende hoofdstukken. Altijd geldt hoofdstuk A. In
specifieke gevallen geldt / gelden eveneens een of meer bijzondere hoofdstukken. Bij tegenstrijdigheden tussen
hoofdstuk A en een bijzonder hoofdstuk, gaan de bepalingen uit het bijzondere hoofdstuk voor.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten, aanvulling en wijziging
3.1 Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat het een opdracht tot levering van zaken en/of diensten en/of
werkzaamheden betreft, zal ieder verzoek van Martens aan Verkoper met betrekking tot mogelijk door
Verkoper te leveren zaken en/of diensten en/of werkzaamheden en specificaties, prijs, kwaliteit, levertijden,
etc. ter zake dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en komt
door de enkele aanvaarding daarvan door Verkoper derhalve geen overeenkomst tot stand.
3.2 Een aanvaarding door Verkoper van een opdracht van Martens, welke afwijkt van die opdracht, geldt als
een verwerping van die opdracht en een nieuw aanbod van Verkoper, dat Martens niet bindt. Dit geldt ook
indien deze aanvaarding door Verkoper slechts op ondergeschikte punten van de opdracht van Martens
afwijkt.
3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand en bindt Martens slechts indien deze schriftelijk en bevoegdelijk
namens Martens is aangegaan. De inhoud van een schriftelijke bevestiging door Martens is voor beide partijen
bindend indien deze niet binnen acht werkdagen na dagtekening door Verkoper schriftelijk is betwist. Hetzelfde
geldt ten aanzien van aanvulling en/of wijzigingen op de overeenkomst. Het aanvangen met de uitvoering door
Verkoper kwalificeert als een aanvaarding door Verkoper van de opdracht van Martens.
3.4 De overeenkomst wordt geacht de gehele wilsovereenstemming tussen partijen te bevatten. Tenzij
uitdrukkelijk bepaald spelen uitingen uit de offertefase / onderhandelingsfase geen rol meer. De letterlijke
tekst is bepalend. Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Martens zijn slechts van kracht
indien en voor zover deze tussen Martens en Verkoper schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 Het voorgaande laat onverlet dat Martens te allen tijde het recht heeft schriftelijk aanvullingen op en/of
wijzigingen in de overeenkomst te verlangen. Verkoper is gehouden deze aanvulling(en) en/of wijziging(en)
te aanvaarden, zulks met inachtneming van het navolgende. Indien vorenbedoelde veranderingen leiden
tot een verhoging of verlaging van de kosten die door Verkoper zijn gemoeid met de uitvoering van de
overeenkomst, zullen deze voor zover redelijk en door Verkoper aangetoond aan Martens worden
doorberekend. Indien uitsluitend als gevolg van een verandering als hiervoor bedoeld de overeengekomen
levertijd niet haalbaar is, zal Verkoper Martens daarvan ommegaand schriftelijk en met redenen omkleed in
kennis stellen, bij gebreke waarvan de oorspronkelijk overeengekomen levertijd geldt.
Artikel 4: Prijzen, facturering en betaling
4.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de daarin vermelde prijzen vast.
4.2 Zaken of onderdelen daarvan dan wel diensten die niet in de overeenkomst zijn gespecificeerd, doch die
noodzakelijkerwijze zijn begrepen in een volledige en tijdige uitvoering van de overeenkomst op een
veilige en efficiënte wijze, worden geacht in de prijs te zijn begrepen. Hieronder worden eveneens
verzekeringspremies begrepen.
4.3 Indien uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen de zaken en/of diensten en/of werkzaamheden
waar deze betrekking op heeft op meerdere tijdstippen binnen een periode van één jaar worden
geleverd, zullen de prijzen gedurende één jaar, gerekend vanaf het tijdstip van de eerste levering, vast zijn.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. Na ommekomst van het eerste jaar wordt de
overeenkomst met onbepaalde tijd verlengd. Opzegging is mogelijk met in achtneming van een
opzegtermijn van één maand.
4.4 Verkoper dient zijn factuur op aangegeven wijze bij Martens in te dienen. Martens zal hiertoe een e-mailadres
/ applicatie / postadres ter beschikking stellen. In geen geval is het niet ter beschikking stellen van een e-mailadres
/ applicatie / postadres aanleiding voor Verkoper om zijn verplichting niet na te komen. Wordt de factuur
verzonden aan een onjuist adres (zijnde een andere dan het opgegeven adres), dan wordt de factuur als niet
verzonden / niet ontvangen beschouwd. Verkoper dient voorts terstond melding te maken van eventuele
problemen betreffende het indienen van een factuur dan wel betalingsproblemen. In geen geval is kan dit voor
Verkoper aanleiding vormen om zijn verplichting niet na te komen.
4.5 Een factuur dient te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval
begrepen de Wet op de omzetbelasting.
4.6 Betaling vindt plaats binnen de 45 dagen na acceptatie levering/dienst en ontvangst van een correcte
factuur.
Artikel 5: Belastingen en heffingen
5.1 Alle belastingen en/of heffingen hoe ook genaamd, daaronder begrepen eventuele invoerrechten, die worden
geheven of zijn verschuldigd over de door Verkoper aan Martens geleverde zaken en/of diensten met
uitzondering evenwel van de B.T.W., volledig voor rekening van Verkoper, ook al zouden deze bij Martens
worden geheven of geïnd.
Artikel 6: Keuring
6.1 Martens heeft het recht op kosten van Verkoper de te leveren zaken vóór de levering te (doen) keuren of te
verlangen dat haar ter zake een keuringsrapport wordt toegezonden. Indien zulks door Martens wordt
gevraagd, zal Verkoper Martens tijdig schriftelijk berichten wanneer de zaken ter goedkeuring gereed zijn.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen, zal de keuring plaatsvinden in de fabriek van Verkoper of diens leverancier.
Verkoper c.q. diens leveranciers stelt binnen redelijke grenzen de nodige personele en materiële hulp bij de
keuring ter beschikking.
6.3 De keuring zal geschieden aan de hand van tevoren overeengekomen en schriftelijk bevestigde
keuringseisen c.q. monsters en keuringsmethoden, bij gebreke waarvan de keuring zal plaatsvinden aan
de hand van de gebruikelijke eisen en normeringen en op de gebruikelijke wijze. Het risico voor de keuring
ligt bij Verkoper. Gebreken – zowel ontdekt als ontstaan tijdens de keuring – dienen kosteloos door

Verkoper weggenomen te worden.
6.4 Van een eventuele afkeuring zal door Martens zo spoedig mogelijk een met reden omklede schriftelijke
mededeling worden gedaan aan Verkoper. Verkoper zal zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen acht
werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de klacht door Martens is ingediend, de gebreken weg te
nemen/de gebrekkige zaken te vervangen, e.e.a. ter beoordeling van Martens, en de zaken andermaal ter
keuring dienen aan te bieden conform het hiervoor onder 6.2 bepaalde.
6.5 Veel van de geleverde zaken worden door Martens verwerkt / toegepast in een productieproces. Hier
gaat veel afstemming aan vooraf. Een gebrek in een geleverde zaak kan het productieproces verstoren.
Indien dit het geval is, dient herstel onverwijld te geschieden. Martens is in dergelijke gevallen
gerechtigd zelf voor herstel zorg te dragen / maatregelen te treffen. De hiermee gemoeide kosten
komen voor rekening van de Verkoper. 6.5 prevaleert op 6.4.
Artikel 7: Levering
7.1 Martens is dikwijls een schakel in de keten. Tijdige levering van goederen en diensten is daarom voor
haar van groot belang. Verkoper garandeert dat zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip zijn
geleverd. In de Overeenkomst genoemde termijnen zijn fataal. Verzuim treedt in zonder
ingebrekestelling. Zijn er geen termijnen genoemd, dan geldt dat levering onverwijld dient te
geschieden.
7.2 Onverminderd het gestelde in artikel 7.1 zal Verkoper, indien en zodra Verkoper er redelijkerwijze rekening
mee moet houden dat de levertijd zal worden overschreden, gehouden zijn Martens daarvan onverwijld
schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van de daaraan ten grondslag liggende reden(en). In dat geval is
Verkoper voorts verplicht voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om een
overschrijding van de levertijd te voorkomen respectievelijk zoveel mogelijk te beperken, hetgeen in artikel
12.1 en 12.2 bepaalde onverlet laat.
7.3 Levering dient te geschieden op de in de Overeenkomst geschreven locatie. Bij gebreke aan een
omschreven locatie, dient Verkoper onverwijld bij Martens te informeren waar Martens de
desbetreffende zaken en/of diensten geleverd wilt krijgen. Het niet bekend zijn van een leveringslocatie
ontslaat Verkoper niet van haar leveringsverplichting.
7.4 Martens is gerechtigd de leveringslocatie te wijzigen zonder dat hiervoor additionele kosten in rekening
te brengen. Voorwaarde is wel dat de wijziging tijdig en schriftelijk wordt doorgegeven.
7.5 Verkoper zal uiterlijk binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst Martens
schriftelijk opgave doen van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en) met vermelding van hun
functie, bijzondere verantwoordelijkheden en telefoonnummers. Martens zal met deze
contactperso(o)n(en) overleg kunnen plegen omtrent (de voortgang van) de uitvoering van de
overeenkomst. Deze personen zullen alle daartoe vereiste maatregelen kunnen nemen.
7.6 Indien de overlegging van een productieschema is bedongen, zal Verkoper dit productieschema binnen
veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst in het bezit stellen van Martens. Dit
productieschema zal iedere handeling weergeven met vermelding van start en beëindiging van de
betreffende handeling.
7.7 Indien Martens Verkoper om een voortgangsrapportage verzoekt, zal zodanig dienen te zijn opgesteld
en ingericht dat deze tegen het productieschema kan worden afgezet.
7.8 Afkeuring als bedoeld in artikel 6 zal niet leiden tot verlenging van de levertijd, tenzij Martens daarmee
schriftelijk heeft ingestemd.
Artikel 8: Industriële eigendomsrechten
8.1 Verkoper garandeert Martens dat met de levering van zaken en/of diensten en/of werkzaamheden door
Verkoper aan Martens en de verwerking, doorlevering of het normaal gebruik daarvan door Martens
geen inbreuk wordt gemaakt op octrooien, merken, auteursrechten of andere industriële c.q.
intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Martens voor alle schade en kosten,
daaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, terzake alle aanspraken van derden met
betrekking tot de beweerdelijke schending van bedoelde rechten.
8.2 Verkoper zal, indien zaken geheel of gedeeltelijk specifiek voor Martens ontworpen en gefabriceerd worden,
alle eigendomsrechten van bescheiden, modellen, ontwerpen, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten,
op eerste verzoek aan Martens overdragen. In geval van geheel of gedeeltelijk specifiek voor Martens
geschreven software zal Verkoper aan Martens alle relevante broncodes verstrekken en overdragen en daar
vrije toegang toe verlenen. Verkoper zal zaken die geheel of gedeeltelijk specifiek voor Martens zijn
ontworpen en gefabriceerd enkel en alleen leveren aan Martens (en dus niet aan derden).
Artikel 9: Garantie
9.1 Verkoper garandeert dat de door haar aan Martens geleverde zaken en/of diensten en/of werkzaamheden
overeenstemmen met (de specificatie opgenomen in) de overeenkomst en de aan of door Martens
verstrekte documentatie, alsook aan de daaraan te stellen eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en
bovendien overigens geschikt zijn voor het doel waartoe zij zijn geleverd.
9.2 De 6 garantie beslaat ten minste vijf jaren. De periode gaat in vanaf het moment van levering.
9.3 Gedurende de garantieperiode is Verkoper gehouden de dan optredende gebreken onverwijld (en in ieder
geval binnen acht dagen na melding van het gebrek) en kosteloos – dat wil zeggen zonder financieel nadeel
waaronder begrepen vervolgschade voor Martens – weg te nemen door herstel en/of vervanging. Het
bepaalde in 9.2 lijdt uitzondering indien het ontstaan van de gebreken is toe te rekenen aan Martens. De
bewijslast ter zake rust op Verkoper. Een (goed)keuring van de geleverde zaken door Martens
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 ontheft Verkoper in geen enkel opzicht van haar
(garantie)verplichtingen uit hoofde van dit artikel.
9.4 Deze garantierechten zijn overdraagbaar.
Artikel 10: Documenten
10.1 Verkoper staat in voor de juistheid, volledig en accuraatheid van de door haar aan Martens verstrekte
documentatie en zal Martens onverwijld in het bezit stellen van mogelijke aanvulling of wijziging daarop.
10.2 Verkoper dient de door haar van Martens ontvangen stukken grondig te bestuderen. Eventuele fouten,
onjuistheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden dienen op straffe van aansprakelijkheid en verval
van recht terstond te worden gemeld.
10.3 Verkoper is gehouden alle op de overeenkomst betrekking hebbende documenten en aanvullingen of
wijzigingen daarop gedurende ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de levering, te bewaren en op eerste
verzoek aan Martens ter beschikking te stellen. Deze periode wordt andermaal met vijf jaren verlengd indien
Martens en Verkoper aan het einde van deze termijn nog steeds samenwerken.
Artikel 11: Informatie en geheimhouding
11.1 Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die haar bij het sluiten en de
uitvoering van de overeenkomst bekend zijn geworden, behoudens voor zover deze informatie en
gegevens openbaar toegankelijk zijn. De bewijslast dat de informatie al openbaar was en niet door
toedoen van Verkoper openbaar is geworden, rust bij verkoper.
11.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martens zal Verkoper geen
publiciteit mogen geven aan de levering van zaken en/of diensten aan of de toepassing daarvan door
Martens.
11.3 Bij schending van deze geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt Verkoper in ieder geval een boete
van € 10,000, -, Indien de uit de schending voortvloeiende wijziging dit bedrag overschrijdt, heeft
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Martens recht op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 12: Aansprakelijkheid en verzekering
12.1 Indien Verkoper aansprakelijk is – bijvoorbeeld door een tekortkoming in de nakoming van een
verbintenis ex artikel 6:74 BW of een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW of het overtreden van
wettelijke voorschriften verband houdend met de levering(en), dienstverlening of werkzaamheden – en
Martens daardoor schade lijdt, is Verkoper gehouden deze schade – waaronder ook begrepen
gevolgschade – te vergoeden.
12.2 Verkoper vrijwaart Martens voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de onder 12.1 bedoelde
aansprakelijkheid.
12.3 Verkoper dient deugdelijk verzekerd te zijn. De verzekering dient al zijn aansprakelijkheden volledig te
dekken. Afwenteling, op welke wijze dan ook – bijvoorbeeld door “na-u-clausules” – is niet toegestaan.
12.4 Zowel koper als verkoper komt een wettelijk beroep op overmacht toe. Onder overmacht wordt evenwel
niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van diens verplichtingen jegens Verkoper,
tenzij deze derde zich ter zake tegenover Verkoper op overmacht in de zin van de wet kan beroepen.
Evenmin komt koper een beroep op overmacht toe indien hij reeds voor het intreden van de
overmachtssituatie zijn wettelijke (rechts)plicht / verbintenis schond.
12.5 Martens is niet aansprakelijk voor enige schade en kosten van Verkoper, van door Verkoper
ingeschakelde personen of van andere derden), behoudens en voor zover Verkoper kan aantonen dat er
sprake is van opzet of grove schuld van Martens of haar leidinggevend personeel.
12.6 Martens is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van Verkoper.
12.7 Indien en voor zover Martens aansprakelijk is voor schade van de Verkoper of door hem ingeschakelde
personen of andere derden en ter zake van die aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht
schade toegebracht aan de Verkoper of door hem ingeschakelde personen of andere derden te
vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd. De
polisvoorwaarden liggen voor Verkopers bij Martens ter inzage.
12.8 Indien en voor zover Martens aansprakelijk is, wordt de eventuele schadevergoedingsplicht voorts
uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag horend bij de werkzaamheden die tot de schade hebben
geleid.
Artikel 13: Verrekening
13.1 Iedere hierboven in artikel 1 genoemde vennootschap is gerechtigd om vorderingen van Verkoper uit
welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen uit welke hoofde dan ook die elk van de in
artikel 1 genoemde vennootschappen op Verkoper heeft.
Artikel 14: Ontbinding
14.1 Martens is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar
verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
a.
het faillissement, de surséance of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van
Verkoper wordt aangevraagd of uitgesproken;
b.
Verkoper haar bedrijfsuitoefening staakt, haar onderneming (deels) wordt overgedragen,
geliquideerd of stilgelegd;
c.
Verkoper onder bewind gesteld wordt;
d.
Verkoper (doorslaggevende) zeggenschap over zijn onderneming verliest doordat deze, dan wel het
concern waartoe deze onderneming toebehoort, wordt overgedragen. Verkoper niet tijdig (dreigt)
aan te vangen en/of onvoldoende voortgang maakt waardoor er vertraging in de keten
(bijvoorbeeld de relatie tussen Martens en haar opdrachtgever) ontstaat of dreigt te ontstaan.
Artikel 15: Cessie en verpanding
15.1 Vorderingen die Verkoper ingevolge de overeenkomst op Martens heeft of zal verkrijgen kunnen niet (geheel
of gedeeltelijk) aan derden worden gecedeerd, verpand of anderszins worden bezwaard of overgedragen.
Dit is uitgesloten in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

in artikel 6 over op Martens.
22.2 Verkoper garandeert dat Martens de vrije en onbezwaarde eigendom van de geleverde zaken verkrijgt.
22.3 Bij levering van software garandeert Verkoper dat Martens altijd over de broncodes en dergelijke kan
beschikken. In geval van een (dreigend) faillissement of andere vorm van verlies van
beschikkingsbevoegdheid van Verkoper is Martens gerechtigd de rechten op de broncodes en dergelijke
aan haarzelf te cederen. Met het accepteren van deze voorwaarden geeft Verkoper toestemming voor
deze cessie.
C.

Diensten

Artikel 23: Toepassingsbereik C
23.1 Onderdeel C is van toepassing op de levering van diensten.
23.2 Onder diensten worden onder meer - maar uitdrukkelijk niet uitputtend – verstaan: dienstverlening als
bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Dienstenrichtlijn, advisering, ondersteuning, (ICT-)consultancy,
systeembeheer, computerservice, hijswerkzaamheden, ontwerp- en engineering, het verzorgen van
cursussen, montagewerkzaamheden en transport.
Artikel 24: Correcte dienstverlening
24.1 De Verkoper dient bij de dienstverlening de zorg van een goed dienstverlener in acht nemen.
24.2 In geval er op de Verkoper een resultaatsverbintenis rust, garandeert hij dit resultaat te bereiken. In
geval er op de Verkoper een inspanningsverplichting rust, garandeert hij deze inspanning naar behoren
te verrichten.
24.3 Extra werkzaamheden die nodig zijn voor het bruikbaar zijn van de desbetreffende dienst, worden
geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.
D.

Aanneming van werk

Artikel 25: Toepassingsbereik D
25.1 Onderdeel D is van toepassing op de aanneming van werk ex artikel 7:750 BW.
Artikel 26: Wet- en regelgeving
26.1 Verkoper garandeert dat hij voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving waaronder mede begrepen:
het bouwbesluit, de arbo-wetgeving, de wet ketenaansprakelijkheid, de regelgeving omtrent
ketenaansprakelijkheid voor loon.
26.2 Verkoper dient te beschikken over een G-rekening.
26.3 Verkoper presenteert voor aanvang van de werkzaamheden een V&G-plan.
Artikel 27: Meer- en Minderwerk
27.1 Meer- en minderwerk kan enkel in opdracht van Martens geschieden. Opdrachtverstrekking geschied
altijd schriftelijk. Zonder schriftelijke opdracht heeft Verkoper geen recht op een meerwerkvergoeding.
27.2 In geval van mogelijk meer- of minderwerk dient Verkoper tijdig te waarschuwen. Meer- en
minderwerkopgaven worden altijd voorzien van prijsconsequenties.
Artikel 28: Oplevering en gebreken
28.1 Als het werk volgens Verkoper opleveringsgereed is, meldt hij dit aan Martens. Partijen voeren dan een
opname uit. Partijen maken hier een verslag van. In dit verslag wordt opgenomen of Martens het werk al dan niet onder voorbehoud van het herstel van restpunten – accepteert of weigert. Zonder
ondertekend verslag is er geen oplevering. Oplevering kan nimmer stilzwijgend geschieden.
28.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:758 lid 3 BW is de Verkoper eveneens aansprakelijk voor alle
gebreken die bij opname als bedoeld in 28.1 niet zijn ontdekt.

Artikel 16: Opschorting, retentie en eigendomsvoorbehoud
16.1 Verkoper verklaart afstand te doen van zijn opschortings-, en retentierecht en het recht op het leveren
onder eigendomsvoorbehoud.
16.2 Indien Martens op grond van haar op dat moment bekende informatie in redelijkheid heeft gemeend
haar verplichtingen op te mogen schorten, is Martens niet gehouden Verkoper schadeloos te stellen
indien achteraf mocht blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest.
Artikel 17: Niet-overdraagbaarheid en niet-uitbesteding
17.1 Verkoper zal de uitvoering van de overeenkomst, geheel noch gedeeltelijk, aan een derde mogen
overdragen of uitbesteden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Martens. Martens
zal aan deze toestemming voorwaarden kunnen verbinden.
Artikel 18: Duurzaamheid
18.1 Verkoper is gehouden milieuvriendelijk en energiezuinig te handelen.
18.2 De uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen dient vermeden te worden dan wel tot
een minimum beperkt te blijven. In geval van stroomgebruik, dient zoveel als mogelijk gebruik te
worden gemaakt van groene stroom.
18.3 Restproducten, restmaterialen en afval dient (zoveel als mogelijk) vermeden te worden. Waar vermijden
niet mogelijk is, dient er zoveel als mogelijk tot hergebruik / recycling te worden overgegaan.
18.4 In geval van twijfel of een bepaalde handeling onevenredige schade aan het milieu toebrengt / zal gaan
toebrengen, dient de handeling achterwegen gelaten te worden.
18.5 Geleverde producten en diensten dienen vrij te zijn van kinderarbeid en uitbuiting. Verkoper drijft zijn
onderneming op een maatschappelijk verantwoorde wijze.
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle verbintenissen tussen Martens en Verkoper is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.
19.2 Verkoper dient zich aan alle relevante wet- en regelgeving te houden en garandeert dat zijn werkzaamheden,
de door hem geleverde zaken of diensten ook hieraan voldoen.
19.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, hoe ook genaamd, zullen in de Nederlandse taal
door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda worden beslecht, behoudens het recht van
Martens om een geschil voor te leggen aan de op grond van de wet bevoegde overheidsrechter.
B.

Zaken
Artikel 20: Toepassingsbereik B
20.1 Afdeling B is van toepassing op de levering van zaken als bedoeld in artikel 3:2 BW.
20.2 Onder zaken worden onder meer begrepen grondstoffen, hulpstoffen, hulpmaterialen, hulpmiddelen,
halffabricaten, materieel en materiaal, IT-hardware en -software en kantoorartikelen.
Artikel 21: Prijzen
21.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 omvat de prijs aflevering franco inclusief rechten op de
overeengekomen plaats (DDP). De prijs omvat alle met de levering verband houdende kosten,
waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de kosten van verpakking, het lossen van de
zaken/goederen, transport.

Artikel 22: Eigendom en risico
22.1 Het risico voor de zaken gaat eerst bij de levering als bedoeld in artikel 7 en goedkeuring als bedoeld
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