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  ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  

CTC Solutions B.V.    

 Definities 
1. Opdrachtgever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CTC Solutions B.V.    

(KvK 17271043). 
2. Opdrachtnemer: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtgever. 
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 
4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden. 

 Totstandkoming Overeenkomst 
1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een aanvraag tot het sluiten van een 

Overeenkomst indient bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer die aanvraag aanvaardt (expliciet of 
stilzwijgend door de in de aanvraag genoemde Overeenkomst uit te voeren).  De Overeenkomst 
komt tot stand conform de aanvraag.  

2. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden 
overeengekomen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. 

3. Als bepalingen in een aanvraag tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn 
eerstgenoemde bepalingen leidend.  

4. Aan informatie uit aanvragen, offertes, folders, reclamematerialen of van de website van 
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer geen rechten ontlenen. 

 Duur van de Overeenkomst 
1. Als Opdrachtnemer de Overeenkomst opzegt voordat het overeengekomen resultaat is behaald of 

voordat de overeengekomen tijd is verstreken, wordt Opdrachtgever bevrijd van haar 
verplichtingen tot betaling van de overeengekomen prijs/het overeengekomen loon.  

 Verplichtingen Opdrachtgever 
1. Voor Opdrachtgever geldende (betalings)termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de 

Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  
2. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief transport, verpakking en emballage.  
3. Indien Opdrachtgever op haar rustende (betalings)verplichtingen niet zou nakomen, dient 

Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen met een termijn van minimaal twee 
weken, alvorens Opdrachtgever in verzuim treedt.  

4. Opdrachtgever is bevoegd haar (betalings)verplichtingen op te schorten indien bij haar het 
vermoeden ontstaat dat Opdrachtnemer haar verbintenissen niet (geheel) na zal (kunnen) komen. 
Opdrachtnemer kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, (vertragings)rente of 
(buitengerechtelijke) incassokosten.  

5. Er vindt geen verrekening door Opdrachtnemer plaats wegens stijging van prijzen, lonen of andere 
kostenverhogende factoren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is te 
allen tijde bevoegd te verrekenen.  

 Verplichtingen Opdrachtnemer 
1. Voor Opdrachtnemer geldende (leverings)termijnen zijn ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ 

in de zin van art. 6:83 sub a BW. Opdrachtnemer treedt van rechtswege in verzuim door het enkele 
overschrijden van een termijn.  
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2. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever uit eigen beweging te informeren 
over/waarschuwen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst relevante feiten en 
omstandigheden.  

3. Opdrachtnemer is verplicht de Overeenkomst zelf uit te voeren. Het inschakelen van derden is 
alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
 

 Kwaliteit en klachten 
1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden 

te onderzoeken. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van Opdrachtnemer in geval de 
werkzaamheden worden afgekeurd.  

2. Onderzoek door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of 
aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals 

voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en 
instructies.  

2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar 
verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of 
hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven. 

3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake schade zoals 
voornoemd.  

4. De gevolgen van de naleving (door Opdrachtgever of derden) van wettelijke voorschriften of 
beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtnemer, ongeacht of de 
oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtnemer, Opdrachtgever of een derde te wijten is. 
Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving 
zoals voornoemd en Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever alle 
schade en kosten te vergoeden die Opdrachtgever door naleving zoals voornoemd lijdt.  

5. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht 
door derden uitgevoerde werkzaamheden. 

 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtnemer of een derde 

in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst of een door Opdrachtgever geleverde zaak 
of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of 
milieuschade. 

2. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, uit welke 
hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één 
gebeurtenis geldt) beperkt tot de inkoopwaarde van de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever 
verrichte werkzaamheden waarmee de gebeurtenis direct en rechtstreeks verband houdt doch is 
in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Opdrachtgever is verzekerd en haar verzekering 
daadwerkelijk uitkeert. 

3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt 
door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of haar leidinggevend personeel. 
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4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of haar leidinggevend 
personeel, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct 
of indirect verband houdende met de werkzaamheden en zal Opdrachtnemer alle schade van 
Opdrachtgever, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die 
Opdrachtgever lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

5. Opdrachtnemer kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit 
artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever heeft voldaan. 

6. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtnemer op Opdrachtgever verjaart uiterlijk één jaar na 
uitvoering van de Overeenkomst.  

 Opschorting, verrekening en ontbinding 
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.  
2. In de navolgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever 

het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: 
a. indien Opdrachtnemer haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan 

wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt 
verleend, dan wel Opdrachtnemer krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele 
wordt gesteld; 

b. indien Opdrachtnemer (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of 
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; 

c. indien ten laste van Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 
d. indien Opdrachtgever goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtnemer tekort zal schieten in de 

nakoming van haar verplichtingen.  
3. In geval van ontbinding door Opdrachtgever op grond van voorgaand lid wordt Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever van rechtswege een boete verschuldigd van 25% van de prijs en/of aanneemsom, 
onverminderd het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 BW is 
niet van toepassing.   

4. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer zekerheidsstelling te verlangen voor 
de nakoming door Opdrachtnemer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtnemer 
zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtnemer geen of onvoldoende zekerheid 
stelt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval 
aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever. 

 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.  
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing. 
3. Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit 

de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter of voor 
arbitrage.  
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