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1.

Definities

conformiteit leveren;

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

- bij aflevering niet ouder is dan 3 maanden te

VolkerWessels Telecom: Volker Wessels Telecom B.V. en aan

rekenen vanaf de datum van productie;

haar gelieerde vennootschappen.

- voorzien is van bijbehorende documentatie

Leverancier: De partij waarmee VolkerWessels Telecom

opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

contracteert indien zij producten inkoopt.
Leverantie: de levering van goederen aan en het verrichten

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar

van bijkomende werkzaamheden door een Leverancier ten

technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere

behoeve van VolkerWessels Telecom.

voorschriften en documenten die niet bij de

Overeenkomst: Het samenstel van tussen partijen

Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier

overeengekomen voorwaarden met betrekking tot de

geacht deze te kennen, tenzij hij VolkerWessels

inkoop van materiaal, waarvan deze Algemene

Telecom onverwijld schriftelijk van het tegendeel in

Inkoopvoorwaarden een onderdeel uitmaken.

kennis stelt. VolkerWessels Telecom zal de

Bestelling: De schriftelijke Bestelling die namens en voor

Leverancier dan nader inlichten over deze

rekening van VolkerWessels Telecom wordt uitgevaardigd

voorschriften en documenten. De Leverancier dient

voor het inkopen van producten.

voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoop-

verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of

voorwaarden

licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst
nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde

2.

Toepasselijkheid

voorwaarden.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle
offerteaanvragen, Bestellingen en Overeenkomsten

4.

Fabricage en kwaliteitsborging

betreffende Leveranties.

Leverancier zal VolkerWessels Telecom, telkens als

Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene

daarom wordt verzocht, gedurende het

Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke

fabricageproces in de gelegenheid stellen de (deels)

schriftelijke instemming van VolkerWessels Telecom.

geproduceerde producten te keuren. Op verzoek zal
Leverancier hiervoor kosteloos test- en meetappa-

3.

Algemene eisen

ratuur ter beschikking stellen en personele

Leverancier garandeert dat de Leverantie:

ondersteuning verlenen. VolkerWessels Telecom

- bij levering van zaken van goede kwaliteit en vrij

heeft het recht de (deels) geproduceerde producten

van gebreken is en in geval van verrichten van

door een onafhankelijk testinstituut te laten testen.

werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundig

Ingeval het testinstituut de producten afkeurt, zijn

personeel met gebruik van nieuwe materialen;

de kosten van het testinstituut voor rekening van de

- geheel in overeenstemming is met het bepaalde in

Leverancier.

de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en
de redelijke verwachtingen van VolkerWessels
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5.

Schadelijke stoffen en/of preparaten

Telecom voor wat betreft de eigenschappen,

Leverancier verklaart dat de producten als zodanig

kwaliteit en betrouwbaarheid;

voldoen aan de eisen bij of krachtens de wet gesteld

- geschikt is voor het doel waarvoor de Leverantie uit

en geen bij of krachtens de wet voor de producten

de aard der zaak of blijkens de Bestelling of order

verboden stoffen en/of preparaten bevatten. Tevens

is bestemd;

zullen de producten geen stoffen bevatten die niet

- voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke

via een reguliere wijze van afvalverwerking te

eisen en overige (internationale)

verwerken zijn. Desgevraagd verschaft Leverancier

overheidsvoorschriften;

inzicht in de mate waarin bij het ontwerp van de

- conform de wettelijke Europese richtlijnen voldoet

producten rekening is gehouden met de zorg voor het

aan de CE-markering respectievelijk aan de EG-

milieu. Leverancier zal een lijst aan VolkerWessels

verklaring van overeenstemming voor machines /

Telecom doen toekomen waarin de stoffen en/of

veiligheidscomponenten of “verklaring van

preparaten in de producten zijn aangegeven die

fabrikant”. De Leverancier zal de verklaring van CE-

gevaarlijk zijn voor mens, zaak of milieu. Leverancier
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staat ervoor in dat de door hem verstrekte informatie

worden genomen, indien:

steeds volledig en juist is.

- de zending niet de verzendeenheden omvat zoals

Leverancier zal aangeven welke onderdelen van de

- de inhoud van de zending of de verpakking

op de vrachtbrief aangegeven;
producten bij einde levensduur van deze laatste voor

beschadigd is of anderszins niet voldoet aan de

hergebruik of recycling, anders dan door

Overeenkomst;

verbranding, in aanmerking komen. Daartoe zal

- de zending niet op de overeengekomen datum of

Leverancier de producten van VolkerWessels Telecom

plaats aan de juiste contactpersoon wordt

terugnemen dan wel aan VolkerWessels Telecom een

aangeboden/afgeleverd.

met het oog op de afvalverwerking/ recycling

Een zending is eerst afgeleverd op het moment dat

passende vergoeding betalen.

VolkerWessels Telecom op de vrachtbrief voor
ontvangst van de zending heeft getekend.

6.

Bestellen

Leverancier zal een niet in ontvangst genomen

VolkerWessels Telecom zal Leverancier per mail/fax

zending direct retour nemen. Ingeval directe

een opgave doen van de Bestelling. Hierin zal ten

retourname niet mogelijk is, zal Leverancier de

minste vermeld staan het aantal eenheden, de

zending binnen vijf werkdagen af laten halen.

afleverlocatie, de prijs en de gewenste leverdatum.
Binnen één werkdag zal Leverancier de Bestelling

8.

Overgang van eigendom en risico.

bevestigen. Indien de bevestigde leverdatum niet

De Leverantie is voor risico van de Leverancier tot het

overeenkomt met de gewenste leverdatum heeft

moment van aflevering als omschreven in artikel 7.

VolkerWessels Telecom het recht de Bestelling te

De eigendom van de Leverantie gaat op het moment

annuleren. De Leverancier zal hier onverkort van op

van aflevering over op VolkerWessels Telecom.

de hoogte worden gebracht.
Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen,
Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke

kalibers, tekeningen en dergelijke (hierna te noemen:

Bestelling of order afwijkt, is VolkerWessels Telecom

de artikelen) die de Leverancier ten behoeve van de

slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk

Leverantie speciaal voor VolkerWessels Telecom

schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard.

aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat

Het accepteren door VolkerWessels Telecom van

deze artikelen bij de Leverancier worden toegeleverd

leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte

of door hem zijn vervaardigd, geacht eigendom

betalingen terzake impliceren geen erkenning van de

geworden te zijn van VolkerWessels Telecom en door

afwijkingen.

laatstgenoemde aan de Leverancier ter beschikking
te zijn gesteld. Indien VolkerWessels Telecom ten

7.

Aflevering

behoeve van de Leverantie zaken aan de Leverancier

Leverancier zal niet eerder dan op de overeen-

ter beschikking stelt of geacht wordt te hebben

gekomen datum de door VolkerWessels Telecom

gesteld, blijven of worden deze eigendom van

gekochte producten met bijbehorende documentatie

VolkerWessels Telecom en is de Leverancier verplicht

afleveren. Aflevering dient Delivery Duty Paid,

om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom

conform Incoterms 2000, op een vooraf door

van VolkerWessels Telecom onder zich te houden en

VolkerWessels Telecom aangegeven locatie te

VolkerWessels Telecom desgevraagd een eigendoms-

geschieden. De zending zal vergezeld gaan van een

verklaring hiervoor ter hand te stellen.

paklijst welke voldoet aan de gangbare eisen en de
zending zal eveneens verpakt zijn volgens gangbare

Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of

eisen.

anderszins, worden eigendom van VolkerWessels
Telecom op het moment van hun ontstaan. De

Op de volledig ingevulde vrachtbrief zal het

Leverancier wordt geacht de zaken gevormd te

VolkerWessels Telecom-bestelnummer (project- en

hebben voor VolkerWessels Telecom en zal deze

inkoopordernummer) zijn vermeld. Een zending

nieuwe zaken als eigendom van VolkerWessels

behoeft (geheel of gedeeltelijk) niet in ontvangst te

Telecom houden en aan VolkerWessels Telecom

Versienummer 3.0.
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desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand
stellen.

9.

Keuring na aflevering
Binnen een periode van 60 kalenderdagen, te

•
•
•
•

het afleveradres;
de afleverdatum;
de nettoprijs van de producten of diensten;
een specificatie per bestelpost.

rekenen vanaf de datum van aflevering, kan (een deel
van) de zending of een product worden afgekeurd,

Indien de factuur niet voldoet aan de hierboven

indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de

omschreven eisen kan dit leiden tot afkeuring van de

Overeenkomst. Indien een (deel van de) zending of

factuur met als gevolg mogelijke vertraging in de

een product is afgekeurd, zal Leverancier op zijn

betaling. Tenzij door partijen anders overeen-

kosten binnen vijf werkdagen nadat de mededeling

gekomen is bedraagt de betalingstermijn 60 dagen na

van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het

factuurdatum. In het geval er meer dan vier dagen

verzoek van VolkerWessels Telecom:

tussen ontvangst van de factuur en de factuurdatum

a. het ontbrekende alsnog op kosten van Leverancier

zit, geldt voor ingang van de hierboven genoemde

afleveren, of;

betalingstermijn, de ontvangstdatum.

b. indien zulks is verzocht, het afgekeurde ophalen,
dit vervolgens repareren of vervangen en na

VolkerWessels Telecom is bevoegd om de bedragen

reparatie of vervanging weer afleveren, alles op

die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan

kosten van Leverancier.

Leverancier en/of aan Leverancier gelieerde

Indien het afgekeurde niet wordt opgehaald, kan het

vennootschappen in mindering te brengen op de

afgekeurde voor rekening van Leverancier worden

bedragen die VolkerWessels Telecom uit welken

teruggezonden.

hoofde ook, te vorderen heeft van Leverancier en/of

Op het moment van ophalen of terugzenden gaan de

aan Leverancier gelieerde vennootschappen. Deze

eigendom en het risico weer over op Leverancier. De

bepaling laat onverlet enig beroep dat VolkerWessels

gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde

Telecom op verrekening kan doen.

(delen van de) zending of producten kunnen

Het is Leverancier niet toegestaan wederzijdse

(opnieuw) worden gekeurd. In het geval delen van de

vorderingen te verrekenen. Het is de Leverancier

zending of producten opnieuw worden afgekeurd

verboden zijn uit de Overeenkomst op VolkerWessels

dient Leverancier, indien VolkerWessels Telecom

Telecom voortvloeiende vorderingen aan een derde

zulks verzoekt, binnen de door VolkerWessels

te cederen, te verpanden, of onder welke titel ook in

Telecom gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen

eigendom over te dragen, dan wel anderszins te

na te komen. De kosten van het opnieuw keuren en

beschikken ten nadele van VolkerWessels Telecom.

de transportkosten zijn voor rekening van
Leverancier. Eventuele extra gemaakte kosten welke

11. Meer- en minderwerk

een gevolg zijn van een ondeugdelijke levering van

VolkerWessels Telecom is gerechtigd de omvang van

materialen zijn voor rekening van Leverancier.

de Leverantie te wijzigen, ook indien dit meer- of
minderwerk oplevert. Indien de Leverancier meent
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10.

Facturering en betaling

dat de wijziging gevolgen heeft voor de

Leverancier zal een verschuldigd bedrag voor een

overeengekomen prijs of levertijd, zal hij

door VolkerWessels Telecom gekochte hoeveelheid

VolkerWessels Telecom onverwijld en schriftelijk

producten of diensten niet eerder factureren dan op

hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een

de datum van (af)levering van die hoeveelheid

schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de

producten of diensten. Facturen zullen

prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden,

overeenstemmen met de Bestelling en de

alsmede de gevolgen voor de overige door de

hoeveelheid (af)geleverde producten of diensten.

Leverancier te verrichten werkzaamheden. Meerwerk

Op de factuur zal in ieder geval het volgende zijn

zal door de Leverancier niet eerder dan na

vermeld:

schriftelijke opdracht van VolkerWessels Telecom

•
•

VolkerWessels Telecom bestelnummer;

worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in ieder

VolkerWessels Telecom afdelingscode;

geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die

Versienummer 3.0.
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de Leverancier had kunnen of moeten voorzien

spoedeisende gevallen kan VolkerWessels Telecom

teneinde de overeengekomen prestatie(s) en

zelf de defecte (delen van) producten bij haar

functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het

afnemers herstellen. Kosten van herstel zijn voor

gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van

rekening van Leverancier. Op verzoek zal Leverancier

de Leverancier.

ter zake kosteloos advies geven. Kosten van dit
herstel zijn voor rekening van Leverancier.

12. Te late of ondeugdelijke aflevering
De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de

14. Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden

Voor zover op de producten en documentatie

voor de gehele Leverantie, inclusief de daarbij

intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt

behorende tekeningen of andere documenten. Indien

VolkerWessels Telecom ter zake een niet-exclusief

zich omstandigheden voordoen op grond waarvan

overdraagbaar gebruiksrecht en verkrijgt

overschrijding van een overeengekomen

VolkerWessels Telecom het recht een zodanig

leveringsdatum,-data of -termijn kan worden

gebruiksrecht aan haar afnemers te verlenen.

verwacht, dient de Leverancier VolkerWessels

Leverancier vrijwaart VolkerWessels Telecom tegen

Telecom onverwijld hiervan in kennis te stellen.

aanspraken van derden (daaronder mede begrepen
afnemers) ter zake van:

Indien Leverancier later dan de overeengekomen
afleverdatum of ondeugdelijk aflevert, schiet
Leverancier ten aanzien van deze verplichtingen

- een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht
van een derde;
- een onrechtmatig handelen, indien en voor zover

vanaf de overeengekomen afleverdatum tekort in de

deze inbreuk of het onrechtmatig handelen is

nakoming van zijn verplichting, zonder dat daartoe

veroorzaakt door het gebruik of het aanwezig zijn

een ingebrekestelling is vereist. Leverancier is een

van de producten in overeenstemming met deze

boete verschuldigd, indien en voor zolang

Overeenkomst.

Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de hierboven bedoelde verplichting.

Indien zich door (het gebruik van) de producten een

Het bedrag van de boete bedraagt per kalenderdag

inbreuk op een bedoeld recht van een derde

1% van de prijs voor de te laat of ondeugdelijk

voordoet of onrechtmatig jegens een derde is

afgeleverde producten tot een maximum van 10%

gehandeld, zal Leverancier op zijn kosten in overleg

van die prijs. De boete laat onverlet de verplichting

met VolkerWessels Telecom:

van Leverancier de schade te vergoeden die door te

a de betrokken producten vervangen door een

late of ondeugdelijke aflevering voor VolkerWessels

gelijkwaardig product, dat geen inbreuk maakt op

Telecom is ontstaan, indien en voor zover de omvang

een recht van een derde of waarvan het gebruik

van de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

niet anderszins onrechtmatig is jegens een derde, of;
b ten aanzien van het betrokken recht ten behoeve

13. Garantie
Onverminderd het gestelde in deze Overeenkomst
zal Leverancier, indien binnen 24 maanden - te

van VolkerWessels Telecom en haar afnemers een
gebruiksrecht verwerven, of;
c de betrokken producten zodanig wijzigen dat de

rekenen vanaf de datum van aflevering - wordt

inbreuk of het onrechtmatig gebruik wordt

geconstateerd dat in (delen van) producten een

opgeheven.

defect aanwezig is, na ontvangst van een daarop

Leverancier garandeert in dat geval dat de

gerichte schriftelijke mededeling van VolkerWessels

overeengekomen gebruiksmogelijkheden van de

Telecom op zijn kosten en binnen vier weken na

producten niet zullen worden beperkt. Leverancier

ontvangst van de mededeling zorgdragen voor

zal VolkerWessels Telecom vrijwaren tegen

herstel of vervanging van de desbetreffende (delen

aanspraken van derden ter zake van vergoeding van

van) producten. Onder het begrip "defect" wordt

schade of boete, indien deze aanspraken zijn

voor de toepasselijkheid van dit artikel verstaan: het

ontstaan tengevolge van de hierboven bedoelde

niet voldoen van producten aan de Overeenkomst,

inbreuk of onrechtmatig handelen. Tevens zullen de

tenzij dit het gevolg is van een normale slijtage. In

in verband met de inbreuk of het onrechtmatig

Versienummer 3.0.
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handelen voor VolkerWessels Telecom ontstane extra

- zonder dat dit veroorzaakt is doordat de

kosten worden vergoed.

onderhavige geheimhoudingsverplichting is
geschonden - van algemene bekendheid is. Partijen

15. Aansprakelijkheid

verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend

Indien Leverancier aansprakelijk is voor door

te gebruiken voor de uitvoering van tussen hen

VolkerWessels Telecom geleden schade, zal

gesloten koopovereenkomst. Partijen verplichten

Leverancier alle dientengevolge door VolkerWessels

zich om personen die door hen worden ingezet bij de

Telecom geleden c.q. nog te lijden schade -

uitvoering van de tussen hen gesloten

gevolgschade daaronder begrepen - vergoeden.

Overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te

Leverancier vrijwaart VolkerWessels Telecom voor

leggen als hierboven opgenomen. Een partij zal aan

aanspraken van derden ter zake van gebrekkige

derden alleen mededeling doen over het bestaan en

producten in de zin van de productenaansprake-

de inhoud van een tussen hen gesloten

lijkheid.

koopovereenkomst, indien hiervoor van de andere
partij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen.

16. Ontbinding van de Overeenkomst

Indien partij dan wel een medewerker van de partij

VolkerWessels Telecom is gerechtigd de

handelt in strijd met bovengenoemde

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

geheimhoudingsverplichting is deze, zonder dat een

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien

ingebrekestelling is vereist, in verzuim en verbeurt

(voorzienbaar is dat) Leverancier (zal) tekortschiet(en)

aan VolkerWessels Telecom een onmiddellijke

in de nakoming van een verplichting. Ontbinding met

opeisbare boete van EURO 50.000,- per gebeurtenis.

toepassing van het hierboven gestelde zal slechts

Zulks onverminderd het recht van VolkerWessels

plaatsvinden, indien en voor zover de tekortkoming

Telecom om naast de boete volledige

van de Leverancier gezien de aard en de betekenis

schadevergoeding te vorderen.

van de tekortkoming, de ontbinding met haar
gevolgen rechtvaardigt. Elk der partijen is gerechtigd

18. US Export Administration Regulations.

de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en

Indien in een Leverantie Amerikaanse technologie is

zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met

verwerkt die valt onder de US Export Administration

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Regulations, is de Leverancier verplicht dit aan

a. de andere partij surseance van betaling heeft

VolkerWessels Telecom kenbaar te maken conform de
daarop gerichte bepalingen.

aangevraagd of dit aan haar is verleend;
b. de andere partij in staat van faillissement is
verklaard of voor deze partij een
faillissementsaanvraag is ingediend;

19. Overdracht van rechten en verplichtingen;
uitbesteding.
De Leverancier zal de Leverantie of delen daarvan

c. er bij de andere partij sprake is van liquidatie of

niet aan derden uitbesteden en zijn rechten en

staking van de onderneming;
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d. er bij Leverancier sprake is van beslaglegging op

verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst

een zodanig deel van haar vermogen dat dit de

voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden

overeengekomen prestaties belemmert;

overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van VolkerWessels Telecom.

e. Leverancier anderszins niet langer in staat geacht
moet worden de verplichtingen uit of rechtens de
Overeenkomst na te kunnen komen.

20.

Software

Ontbinding geschiedt door middel van een

Indien sprake is van software zal Leverancier in geval

schriftelijke verklaring.

van schade steeds volledig aansprakelijk zijn
(gevolgschade daaronder begrepen), Leverancier zal

17. Geheimhouding

steeds voor tijdige en deugdelijke updates

Partijen verplichten zich geen product-, markt-, klant-

zorgdragen en alle kosten die hiermee samenhangen

en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen

voor haar rekening nemen. Leverancier garandeert

aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie

dat zij bevoegd is de betreffende software te leveren

Versienummer 3.0.
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en vrijwaart VolkerWessels Telecom inzake enige

aflevercondities worden uitgelegd Overeenkomstig

rechten die zijn betrokken bij de levering van de

de betekenis die daaraan wordt toegekend in de

software.

Incoterms 2000. Het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten

Indien sprake is van een faillissement van de

betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

Leverancier en/of indien de Leverancier ophoudt te

Alle geschillen, voortvloeiend uit en/of

bestaan, alsmede in het geval VolkerWessels Telecom

samenhangend met deze Algemene

de Overeenkomst beëindigt om welke reden dan ook,

Inkoopvoorwaarden, dan wel nadere Algemene

zal Leverancier de broncodes van de betreffende

Voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn,

software onverwijld aan VolkerWessels Telecom

zullen in alle gevallen worden beslecht door het

doen toekomen.

Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij partijen
expliciet een andere bevoegde instantie

21. Ondernemingsprincipes; integriteit

overeenkomen.

VolkerWessels verbindt het economische principe
met kernwaarden als maatschappelijke
verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en
duurzaamheid. Hiertoe zijn ‘Leidende Principes
Opdrachtgevend Bouwbedrijf’ geformuleerd die te
vinden zijn op de website www.volkerwessels.com.
Met betrekking tot integriteit hanteert
VolkerWessels eveneens de ‘Gedragscode
VolkerWessels’, waarvan de naleving is opgelegd aan
alle medewerkers van Koninklijke Volker Wessels
Stevin N.V. en haar dochtermaatschappijen. De
‘Gedragscode VolkerWessels’ is te vinden op de
website www.volkerwessels.com.
Leverancier neemt kennis van de genoemde principes
en de gedragscode en conformeert zich aan de
inhoud hiervan. Leverancier staat er voor in dat deze
principes en de gedragscode van VolkerWessels, dan
wel een eigen gedragscode, die voldoet aan de
gedragscode zoals ontwikkeld door het Algemeen
Verbond Bouwbedrijf (AVBB), van toepassing zijn op
alle medewerkers van Leverancier alsmede op de
door Leverancier ingeschakelde arbeidskrachten,
adviseurs, opdrachtnemers en leveranciers.

7
22. CO2 Emissie
Op eerste verzoek van VolkerWessels Telecom levert
Leverancier – voor zijn rekening – over het jaar
waarin de Leverantie heeft plaatsgevonden en het
daaraan voorafgaande jaar aan Opdrachtgever zijn
CO2-emissie inventarisatie aan.

23. Geschillen en toepasselijk recht
In aanvulling op deze Algemene Inkoopvoorwaarden
is Nederlands recht van toepassing. De genoemde
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