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Algemene Inkoopvoorwaarden 
 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Inkoopvoorwaarden”) zullen de volgende 

definities gebruikt worden met de volgende betekenissen, tenzij anders staat aangegeven: 

 
• Koper: degene die een voertuig inkoopt en daarbij gebruik wil maken van de 

Algemene Inkoopvoorwaarden; 

• Verkoper: degene die een voertuig aan een Koper verkoopt; 

• Overeenkomst: een overeenkomst tussen Koper en Verkoper. 

 
Artikel 2. Algemeen 

1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en op 

alle aanbiedingen en aanvaardingen gedaan door Koper. 

2. Voor zover Verkoper in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar andere 

voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

3. Vernietigbaarheid of nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig zijn 

of vernietigd worden, heeft Koper het recht de betreffende bepaling(en) te vervangen 

door een andere bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van 

de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Verkoper verbindt zich hierbij 

deze nieuwe bepaling te accepteren. 

5. Koper is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen 

en/of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden voor bestaande en nieuwe 

Overeenkomsten. Indien het niet gaat om de vervanging van nietige, vernietigbare of 

vernietigde bedingen als bedoeld in het vorige lid, geldt voor bestaande 

Overeenkomsten dat Verkoper het recht heeft om de wijziging en/of aanvulling te 

verwerpen binnen veertien (14) dagen nadat hij van de betreffende wijziging en/of 

aanvulling schriftelijk (per brief of per e-mail) op de hoogte is gesteld. Indien 

Verkoper de wijziging of aanvulling schriftelijk verwerpt, blijven voor de bestaande 

Overeenkomst(en) de oorspronkelijke Algemene Inkoopvoorwaarden onverminderd 

van kracht. 

6. Verkoper draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens, waarvan Koper 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Verkoper redelijkerwijs behoort te 

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen van de zijde van Koper zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een 

termijn voor aanvaarding is genoemd. 
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2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige transacties. 

3. Verkoper kan een inkoopaanbod (purchase order “POR”) van Koper aanvaarden; 

Koper kan een verkoopaanbod (leveringsopdracht) van Verkoper aanvaarden; of 

Koper kan een verkoopaanbod van Verkoper aanvaarden door vastlegging in een 

purchase order van Verkoper.   

4. De Overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Koper heeft 

bereikt of wanneer Koper het bod van Verkoper aanvaardt.  

5. Door aanvaarding van het (elektronische) inkoopaanbod (purchase order) van Koper 

gaat Verkoper akkoord met alle voorwaarden verbonden aan de Overeenkomst, 

waaronder deze Algemene Inkoopvoorwaarden.   

6. Indien de aanvaarding door de Verkoper van een inkoopaanbod van Koper (ook op 

ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van Koper, is Koper daar niet aan 

gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 

aanvaarding tot stand, tenzij Koper anders aangeeft.  

7. Aan handgeschreven aanpassingen in offertes, aanbiedingen en aanvaardingen 

kunnen geen rechten worden ontleend zonder de uitdrukkelijke, separate, 

schriftelijke instemming van Koper vastgelegd in een nieuwe order.  

8. Verkoper kan de Overeenkomst niet annuleren, tenzij met instemming van de Koper. 

In dat geval of als Verkoper weigert om aan zijn verplichtingen te voldoen, is 

Verkoper, onverminderd het recht van Koper om schadevergoeding te vorderen, een 

vergoeding verschuldigd van 15% van de overeengekomen koopprijs. 

 
Artikel 4. Kwaliteit en doel 

1. De te leveren voertuigen dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in de 

Overeenkomst is bepaald, wat betreft: 

a. de aantallen en de kwaliteit;  

b. de bijbehorende documenten en eigendomsbewijzen;  

c. de specificaties. 

2. Verkoper garandeert aan Koper dat het voertuig de kenmerken heeft zoals 

omschreven in de Overeenkomst. 

3. Verkoper garandeert dat hij bevoegd is om de voertuigen te verkopen en dat hij de 

eigendom daarvan onbezwaard en vrij van enige last of beperking kan overdragen. 

Verkoper vrijwaart Koper voor vorderingen en procedures.  

4. Verkoper garandeert dat Koper (en daaropvolgende kopers) de voertuigen op zijn 

naam kan registreren. 

 

Artikel 5. Wettelijke vereisten 

1. Verkoper waarborgt dat de voertuigen in alle opzichten voldoen aan alle eisen die 

gesteld worden in wetten en/of andere voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip 

van het sluiten van de overeenkomst en levering.  

2. Koper doet betalingen aan Verkoper onder vermelding van het VIN-nummer van het 

te leveren voertuig 
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Artikel 6. Documentatie 

1. De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van ontvangst 

per e-mail door Koper van scans van de Certificates of Conformity (hierna: COC’s) 

en/of de eigendomsbewijzen en/of de originele kentekenbewijzen en/of de de-

registratieformulieren en/of alle andere relevante documentatie, die in 

overeenstemming met het bepaalde in art. 4 zijn. 

2. Verkoper garandeert dat hij bij totstandkoming van de Overeenkomst en/of voor 

levering alle relevante documenten die noodzakelijk zijn voor een geldige overdracht 

van de voertuigen en inschrijving daarvan bij de bevoegde instanties heeft 

gecontroleerd en dat deze documenten in orde zijn. 

3. Verkoper vrijwaart Koper voor vorderingen en/of procedures. 

 

Artikel 7. Betaling en eigendomsovergang 

1. Door ontvangst van de koopsom door Verkoper verklaart Verkoper dat hij vanaf het 

moment van ontvangst van de koopsom de voertuigen houdt voor de Koper. Het 

moment van ontvangst van de koopsom door Verkoper is het moment van levering, 

waardoor het eigendom van de voertuigen  overgaat.  

2. Indien wordt overeengekomen dat Verkoper het transport van de voertuigen 

verzorgt, zal Verkoper ervoor zorgdragen dat hij of een derde de voertuigen 

behoorlijk vervoert en op zodanige wijze beveiligt dat de voertuigen de bestemming 

in goede staat bereiken. Verkoper zal zich ten genoegen van Koper voldoende 

verzekeren tegen risico's gedurende het transport of ervoor zorgdragen dat een derde 

dit zal doen. Verkoper zal de voertuigen die beschadigd of verloren zijn gegaan 

tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, zulks naar de keuze van Koper. 

3. In afwijking van wat de Overeenkomst daarover bepaalt, mag Koper de betaling van 

de koopprijs in gedeelten voldoen, waardoor de levering in gedeelten zal 

plaatsvinden en de eigendom in gedeelten zal overgaan. Koper betaalt een nieuw 

gedeelte van de koopprijs nadat de eigendom van het voorgaande deel van de 

voertuigen op hem is overgegaan. 

4. Zodra Verkoper weet of vermoedt dat de voertuigen niet op tijd geleverd zullen 

kunnen worden, zal Verkoper Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.  

5. Verkoper is aansprakelijk voor eventuele schade die Koper lijdt door de vertraagde 

levering alsmede door te late melding van vertraging. 

6. Indien de voertuigen niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, kan 

Koper niet alleen schadevergoeding vorderen maar de Overeenkomst ook zonder 

rechterlijke tussenkomst ontbinden. Verkoper moet alsdan de reeds gedane 

aanbetaling en/of betaalde koopprijs omgaand terugstorten. 

7. Voor het geval de Overeenkomst al gedeeltelijk was nagekomen, kan Koper de 

Overeenkomst te zijner keuze gedeeltelijk of geheel ontbinden. In het laatste geval is 

Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de voertuigen terug te 

zenden die reeds geleverd waren en van Verkoper de betalingen, die hij voor deze 

voertuigen mocht hebben gedaan, terug te vorderen. 
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Artikel 8. Overgang van risico 

1. Het risico voor de voertuigen zal op Koper overgaan bij feitelijke (af) levering. 

2. Als de voertuigen na levering nog voor enige tijd worden gehouden door Verkoper, 

gaat het risico van de voertuigen pas over van Verkoper op Koper op het moment dat 

feitelijke (af)levering aan Koper heeft plaatsgevonden (afgifte aan de vervoerder van 

Koper, aflevering op het adres van Koper of anderszins overeengekomen). Zolang 

Verkoper de voertuigen voor Koper houdt, is Verkoper verplicht de voertuigen als 

kenbaar eigendom van Koper afzonderlijk op te slaan, te beveiligen en alle redelijke 

maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat Koper de 

feitelijke macht over de voertuigen is verschaft. Wanneer Verkoper de voertuigen op 

een externe stallinglocatie stalt, dient in de stallingovereenkomst te worden vermeld 

dat Koper de eigenaar van de voertuigen is, het volledige gezag heeft over de 

voertuigen. 

3. Indien Koper het transport verzorgt, wordt de feitelijke macht verschaft op het 

moment dat de voertuigen door diens transporteur worden opgehaald. In alle andere 

gevallen wordt Koper de feitelijke macht over de voertuigen verschaft op het moment 

dat de voertuigen op de overeengekomen plaats van bestemming worden afgeleverd.  

4. Het risico voor de voertuigen zal bij Verkoper als houder van de voertuigen blijven, 

totdat Koper de feitelijke macht over de voertuigen is verschaft.  

 
Artikel 9. Verzekering 

1. Verkoper is verplicht de voertuigen verzekerd te houden tot en met het moment 

waarop Koper de feitelijke macht over de voertuigen wordt verschaft. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Verkoper is verplicht de schade van Koper te vergoeden die deze lijdt als gevolg van 

handelingen of omissies aan de zijde van Verkoper, een toerekenbaar tekortschieten 

uit hoofde van de Overeenkomst (bijvoorbeeld vanwege een te late levering of het 

niet-toesturen van de documentatie als bedoeld in art. 6 van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden) of een vordering uit hoofde van de wet, daaronder begrepen 

een onrechtmatige daad. 

2. Verkoper kan geen beroep doen op overmacht, tenzij er sprake is van oorlog, 

oorlogsgevaar, burgeroorlog of terrorisme. 

3. Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is Verkoper verplicht in 

ieder geval een vergoeding te betalen voor directe schade, indirecte schade, 

gevolgschade, gederfde winst, kosten ter beperking en voorkoming van voornoemde 

schade, daaronder begrepen dekkingskopen, alsook andere schade die niet valt onder 

de directe schade als omschreven in dit artikel. 

4. Verkoper is over de schadevergoeding een cumulatieve rente van 1% per maand 

verschuldigd vanaf het moment dat de schade ontstond, tenzij de wettelijke 

handelsrente hoger is, in welk geval die rente geldt. 

5. Verkoper vrijwaart Koper voor eventuele aanspraken van derden. 
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Artikel 11. Koopprijs en betaling 

1. De koopprijs omvat de prijs voor het voertuig en, indien overeengekomen, de kosten 

van het transport alsmede de (eventuele) afleveringskosten. 

2. Koper is bevoegd op de door hem verschuldigde koopsom in mindering te brengen 

hetgeen Verkoper, al dan niet uit andere overeenkomsten, aan Koper verschuldigd 

is. 

3. Koper is bevoegd zijn betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten totdat zijn 

vordering op Verkoper is voldaan.  

4. Indien Verkoper gevestigd is in een andere staat én er kan worden gefactureerd met 

een nultarief voor de BTW, dan is Verkoper verplicht dat te doen, daarvoor alle 

noodzakelijke voorwaarden te vervullen en alle daarvoor vereiste gegevens aan 

Koper te verstrekken. Verkoper vrijwaart Koper voor alle schade die laatstgenoemde 

lijdt als niet aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan. 

 
Artikel 12. Opschorting en ontbinding 

1. Koper heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval Verkoper in staat 

van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of 

een verzoek van Verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd 

tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of Verkoper door 

beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over 

zijn vermogen of delen ervan verliest. 

2. Tevens is Koper bevoegd de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden als: 

a. Verkoper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig 

nakomt. Daaronder valt ook de situatie dat Verkoper niet tijdig aan zijn 

leveringsverplichtingen voldoet of kan voldoen. 

b. Als na het sluiten van Overeenkomst Koper ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat Verkoper zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

c. Door vertraging aan de zijde van Verkoper niet langer van Koper kan worden 

gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen 

voorwaarden zal nakomen. 

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk 

opeisbaar. 

4. Overmacht aan de zijde van Koper geeft Koper het recht de Overeenkomst te 

ontbinden. Reeds gedane betalingen zal Verkoper omgaand ongedaan maken. 

 
Artikel 13. Kosten buitengerechtelijke maatregelen en gerechtelijke procedures 

1. Indien Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan 

voor rekening van Verkoper. 

2. Voor zover mogelijk worden de bedragen die Verkoper moet vergoeden berekend 

overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten 

van 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, 

afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775. 
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3. De gerechtelijke kosten van Koper komen, voor zover zij redelijk zijn, voor rekening 

van Verkoper. 

 
Artikel 14. Vertrouwelijkheid 

Alle informatie en stukken moeten door Verkoper vertrouwelijk worden behandeld en 

mogen niet met derden worden gedeeld, behoudens toestemming van Koper en voor 

zover het tegendeel volgt uit de wet en/of een rechterlijke beslissing. 
 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

1. De rechtsverhouding tussen Koper en Verkoper of een andere derde wordt beheerst 

door en is onderworpen aan Nederlands recht. 

2. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op deze 

Overeenkomst niet van toepassing. 

 
Artikel 16. Geschillen 

1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de 

Overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten en andere handelingen in 

samenhang met de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, 

onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, 

zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland. 

2. Een vordering dient aanhangig gemaakt te zijn door Verkoper binnen één (1) jaar 

nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan Verkoper bekend is geraakt, 

onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de 

wet. 

 
Artikel 17. Taal 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse 

taal. Daarvan zijn vertalingen gemaakt in verschillende talen. In geval van een verschil of 

tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een vertaling van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene 

Inkoopvoorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. 


