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Algemene inkoopvoorwaarden Bejo Zaden B.V. 
Opgesteld door Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Nederland. Deze algemene 
inkoopvoorwaarden staan gepubliceerd op de website van Bejo Zaden B.V.; www.bejo.nl.  
 
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden 
 

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, 
opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het door 
Leverancier aan Bejo Zaden B.V. leveren van goederen, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten 
en verrichten van overige werkzaamheden.  

2. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van eveneens van toepassing voor onderleveranciers, 
onderaannemers en door Leverancier ingeschakelde derden. Leverancier dient deze onderleveranciers, 
onderaannemers en/of derden hiervan op juiste wijze, tijdig en volledig op de hoogte te brengen. 

3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 
overeengekomen.  

4.   Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet van 
toepassing.  

5.   In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, 
prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.  

 
Artikel 2 Definities 

 
1.   Besteller: De natuurlijke persoon die namens Bejo Zaden B.V. de bestelling plaatst. 
2.   Leverancier: Degene die aan Bejo Zaden B.V. goederen levert, voor haar diensten en/of werkzaamheden 

verricht of met Bejo Zaden B.V. is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie Bejo Zaden 
B.V. een opdracht van andere aard heeft verstrekt. 

3.  Overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen Bejo Zaden B.V. en Leverancier betreffende de aankoop van 
goederen door Bejo Zaden B.V. en/of het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Leverancier, 
alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden. 

 
Artikel 3  Aanbod en aanvaarding 

  
1.   Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en enige andere correspondentie  

afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.  
2. Een Overeenkomst tussen Bejo Zaden B.V. en Leverancier komt pas tot stand nadat Bejo Zaden B.V. een 

offerte, dan wel aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard. 
3. Alle mededelingen omtrent de Overeenkomst moeten door Leverancier schriftelijk worden gedaan of 

bevestigd, onder vermelding van de volledige bedrijfsnaam van Leverancier, het ordernummer, de prijs van 
de leveringen, de naam van de Besteller en de bestemming zoals op de desbetreffende order aangegeven.  

4.  Alle kosten gemoeid met het opstellen van offertes en daaraan gerelateerde documenten zijn voor rekening 
van Leverancier.       

5. Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en deze algemene 
inkoopvoorwaarden voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Bejo Zaden B.V. 

 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2017 en vervangen 
alle eerder verschenen versies van Bejo Zaden B.V. 
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Artikel 4  Prijs en betaling 
 

1.  Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief transport naar het door Bejo Zaden B.V. aangegeven 
afleveradres, inclusief deugdelijke verpakking en inclusief eventuele andere bijkomende kosten of heffingen 
door derden of anderszins, tenzij Bejo Zaden B.V. en Leverancier schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.   Indien Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende 
bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Bejo Zaden B.V. bevoegd de Overeenkomst (inclusief deze 
algemene inkoopvoorwaarden), zonder ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te 
ontbinden. Leverancier zal geen beroep kunnen doen op een overeengekomen of een hem op grond van 
enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging voor reeds gedane bestellingen.  

3.  Leverancier dient facturen in enkelvoud en in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, digitaal 
toe te sturen aan crediteuren@bejo.nl met inachtneming van de Nederlandse factureringsregels. 
Op facturen dient Leverancier te vermelden:  

(I)  Complete ordernummer van Bejo Zaden B.V.; 
(II)  Referentie: Inkoop + de naam van de Besteller; 
(III)  Het nettobedrag, het BTW-bedrag en het brutobedrag. 

Facturen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen. 
4.  Een opslag voor kredietbeperking wordt door Bejo Zaden B.V. niet geaccepteerd. De opslag word standaard 

van het factuurbedrag afgetrokken, ook als er na de vervaldatum wordt betaald.   
5.  Binnen twee (2) maanden na de levering van goederen of het opleveren van een opdracht dient een factuur 

te worden ingediend.  
6.  Er wordt naar gestreefd de facturen te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de 

geleverde goederen, uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle 
bijbehorende documentatie waaronder een correct geadresseerde en volledige factuur, tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aan deze streeftermijn kunnen echter geen rechten worden 
ontleend.  

7.   Indien Leverancier enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene 
inkoopvoorwaarden niet (volledig) nakomt, is Bejo Zaden B.V. gerechtigd de betalingsverplichting aan 
Leverancier op te schorten.  

8.  Bejo Zaden B.V. is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op haar te verrekenen met 
vorderingen die zij, uit welke hoofde dan ook, heeft op Leverancier.  

9.  Betaling door Bejo Zaden B.V. houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.      
 

Artikel 5  Bestelling en levering 
 

1.  Tenzij in de Overeenkomst, order of opdracht anders is overeengekomen, zal de levering tijdens 
kantoortijden geschieden bij Bejo Zaden B.V. aan de Trambaan 1 in Warmenhuizen. Onder levering wordt 
mede verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie.  

2.  Op het moment van de levering dient de naam van de Besteller bekend te zijn bij Leverancier en dient er 
leesbaar getekend te worden voor ontvangst door een wettelijk vertegenwoordiger van Bejo Zaden B.V. Een 
kopie van de ontvangstbevestiging zal door Leverancier worden meegegeven aan de vertegenwoordiger van 
Bejo Zaden B.V. 

3.  Indien Leverancier een order in deelleveringen wenst uit te leveren, dient Leverancier Bejo Zaden B.V. 
hiervan, onder opgave van de juiste data van de leveringen, schriftelijk in kennis te stellen. Deelleveringen 
zijn slechts toegestaan indien Leverancier schriftelijk goedkeuring van Bejo Zaden B.V. heeft ontvangen.  

4.  Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor de levering van goederen is Leverancier in 
verzuim.  

5.  Leverancier zal voor elke week waarmee de leveringstermijn wordt overschreden, zonder ingebrekestelling 
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn ten bedrage van 1% van de ordersom, met een maximum 
van 10% van de ordersom, tenzij vast komt te staan dat de oorzaak van de overschrijding van de 
leveringstermijn niet voor risico van Leverancier komt. Hiernaast behoudt Bejo Zaden B.V. onverminderd het 
recht  vergoeding van eventueel geleden schade te vorderen.  

6.  Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan indien Bejo 
Zaden B.V. en Leverancier dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen.  

7.  Tenzij anders is overeengekomen, zal de meest recente versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de 
Internationale Kamer van Koophandel (inclusief de meest recente addenda) van toepassing zijn op de 
levering van goederen.  
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8.  Bij Levering van apparatuur (Bejo definitie: apparaten, machines en installaties) dienen de volgende 
documenten te worden geleverd:  

(I)   CE-verklaring (verplicht); 
(II)   Een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal (verplicht); 
(III)  De garantievoorwaarden (verplicht); 
(IV) Ondertekende EG verklaring van overeenstemming (verplicht, zie Machinerichtlijn,  

Bijlage II, deel 1.A); 
(V)  Het elektrisch schema (indien relevant); 
(VI)  Technisch Constructie Dossier (indien relevant); 

De documenten uit artikel 5, lid 8 dienen voor de levering digitaal toegestuurd te worden naar 
inkoop@bejo.nl. Kosten die in verband met het voldoen aan deze formaliteiten worden gemaakt, komen 
voor rekening van Leverancier.  

9. Leverancier van apparatuur is op verzoek van Bejo Zaden B.V. verplicht een fabricageprogramma dan wel 
voortgangsprogramma op te stellen en deze periodiek aan Bejo Zaden B.V. toe te zenden. Hierin dienen de 
vorderingen van het tekenwerk, de materiaalvoorziening, de uitvoering in de werkplaats en de aflevering te 
worden vermeld.  

10. Indien Leverancier meent, dat hij zijn (leverings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal kunnen 
nakomen, dient hij hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan Bejo Zaden B.V. onder vermelding van de 
feitelijke omstandigheden die nakoming in de weg staan. Dit geldt eveneens indien de oorzaak hiervan bij 
Bejo Zaden B.V. is gelegen.  

11.   Indien Leverancier nalaat de in artikel 5, lid 10 voorgeschreven mededelingen aan Bejo Zaden B.V. te doen, 
verwerkt Leverancier alle rechten waarop Leverancier zich in verband met de in artikel 5, lid 10 bedoelde 
omstandigheden een beroep kan doen. Dit geldt ook, indien Bejo Zaden B.V. bedoelde omstandigheden 
kende of had behoren te kennen.  

12.  De levering is voltooid op het moment dat de goederen door of namens Bejo Zaden B.V. in ontvangst zijn 
genomen en door Bejo Zaden B.V. schriftelijk voor akkoord is getekend voor aflevering. Laatstgenoemde 
ondertekening laat onverlet dat de geleverde goederen op grond van artikel 11 van deze algemene 
inkoopvoorwaarden kunnen worden afgekeurd. Voorts kan Leverancier aan de in de eerste zin van dit 
artikellid genoemde ondertekening geen enkel recht ontlenen en de ondertekening staat bijgevolg niet in de 
weg aan het door Bejo Zaden B.V. uitoefenen van haar rechten onder meer uit hoofde van een tekortkoming 
aan de zijde van Leverancier.  

13.   Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten ingeval Bejo Zaden B.V. tekortschiet in 
de nakoming van haar verplichtingen.  

 
Artikel 6  Verpakking 

 
1.   Leverancier zal de goederen voor zijn rekening, met inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen 

en op een voor de goederen geëigende manier, verpakken zodat zowel de goederen als de verpakking hun 
bestemming in goede staat en onbeschadigd bereiken. Leverancier is aansprakelijk voor de schade 
veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking.  

2.   Leverancier dient voor elke levering een leesbaar en ondertekende pakbon, die overeenkomt met de 
bestelling en het geleverde, bij te voegen waarop is vermeld:  

(I) het volledige ordernummer Bejo Zaden B.V.;  
(II) per onderdeel het itemnummer, hoeveelheid en omschrijving;  
(III) indien aangegeven, het artikelnummer van Bejo Zaden B.V.; 

3. Leverancier dient verpakkingsmateriaal, waaronder (leen)emballage, op eerste verzoek van Bejo Zaden B.V. 
en voor rekening en risico van Leverancier terug te nemen.   

 
Artikel 7  Eigendom en risico 

 
1.   Het eigendom en risico van goederen gaat van Leverancier op Bejo Zaden B.V. over op het moment dat er 

voor ontvangst is getekend door een wettelijk vertegenwoordiger van Bejo Zaden B.V.  
2.   Leverancier garandeert dat door Bejo Zaden B.V. het onbezwaarde eigendom van deze goederen wordt 

verkregen.  
3.  Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot de geleverde 

goederen die hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.  
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Artikel 8  Werkzaamheden en diensten 
  
1. Leverancier is verplicht Bejo Zaden B.V. bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst te waarschuwen 

voor onjuistheden in de opdracht. Dit geldt ook in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken 
afkomstig van Bejo Zaden B.V., daaronder begrepen fouten of gebreken in door Bejo Zaden B.V. verstrekte 
plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Indien Leverancier zijn 
waarschuwingsplicht als bedoeld in dit artikellid verzaakt, is Leverancier aansprakelijk voor alle daaruit 
voortvloeiende (letsel) schade van Bejo Zaden B.V. en/of derden.  

2.  De keuze door Leverancier voor het inschakelen van (personeel van) onderaannemers of andere derden is 
aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bejo Zaden B.V. onderworpen. Deze goedkeuring ontheft 
Leverancier echter in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige nakoming van 
zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. 

3.   Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten 
is Leverancier in verzuim. Artikel 5, lid 5 van deze algemene inkoopvoorwaarden is van overeenkomstige 
toepassing indien een overeengekomen termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten door 
Leverancier wordt overschreden.  

4.  De uitvoering van werkzaamheden en diensten is voltooid, dan wel een werk wordt als opgeleverd 
beschouwd, op het moment dat Bejo Zaden B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat deze werkzaamheden, 
diensten en/of het werk zijn verricht. Leverancier kan aan deze bevestiging geen enkel recht ontlenen en 
deze bevestiging staat bijgevolg niet in de weg aan het door Bejo Zaden B.V. uitoefenen van haar rechten uit 
hoofde van een tekortkoming aan zijde van Leverancier.  

5.  Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van werkzaamheden of diensten op te schorten ingeval Bejo 
Zaden B.V. tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.   

6.  Leverancier draagt het risico voor de werkzaamheden, in welke staat van voltooiing deze zich ook bevinden, 
alsmede voor de door Bejo Zaden B.V. beschikbaar gestelde hulpmiddelen tot het tijdstip dat de 
werkzaamheden zijn voltooid overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 4. 

7.  Leverancier is verplicht, indien door Bejo Zaden B.V. verzocht, ten spoedigste een uitvoeringsschema en/of 
montageplan met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden en/of diensten bij Bejo Zaden B.V. in te 
dienen, onder meer inhoudende:  

(I) het aanvangstijdstip en een tijdschema;  
(II)  de geplande wekelijkse personele bezetting;  
(III) het montage- en opslagterrein, dat Leverancier meent nodig te hebben onder opgave van 

de verlangde aanvangsdatum en de gebruiksperiode;  
(IV) de nodige hulpmiddelen, waarbij overeenkomstig de Overeenkomst duidelijk wordt 

vermeld, welke door Leverancier en welke door Bejo Zaden B.V. beschikbaar worden 
gesteld, onder opgave van begin- en einddatum van het gebruik.  

8.  Op door Bejo Zaden B.V. gewenste tijd dan wel wijze, verstrekt Leverancier aan Bejo Zaden B.V. een 
ondertekend en gedateerd voortgangsrapport. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berust de 
dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden bij Leverancier.  

9.   Leverancier dient toe te staan, dat op of nabij het werk andere werken worden uitgevoerd en dient er voor te 
zorgen, dat deze door de uitvoering van zijn werk niet worden belemmerd of belet. Leverancier dient er voor 
te zorgen, dat het bedrijf van Bejo Zaden B.V. door de uitvoering van het werk geen hinder of schade 
ondervindt.  

 
Artikel 9 Meer- en minder werk 

 
1.   Indien Leverancier meent dat de werkzaamheden en diensten in aard en/of omvang wijzigingen behoeven 

en daardoor kostenverhogende dan wel kostenverlagende omstandigheden ontstaan, is Leverancier 
verplicht Bejo Zaden B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen. Bejo Zaden B.V. is niet gehouden enige 
prijsverhoging te voldoen, indien Leverancier zijn waarschuwingsplicht niet is nagekomen. 

2.   Meerwerk en/of andere afwijkingen van de opdracht van Bejo Zaden B.V. aan Leverancier, ook wanneer het 
een bezuiniging of verbetering betreft, worden uitsluitend verricht nadat deze schriftelijk door een 
geautoriseerde vertegenwoordiger van Bejo Zaden B.V. aan Leverancier zijn opgedragen. 

3.   Aanvullende werkzaamheden die door Bejo Zaden B.V. bij Leverancier zijn aangevraagd voor of tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden en/of diensten dient Leverancier separaat aan te bieden tegen een vaste 
prijs. 
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Artikel 10 Onderleveranciers, onderaannemers en andere derden 
 

1.  Leverancier is verantwoordelijk en draagt zorg voor (het personeel van) de, bij de te verrichten 
werkzaamheden en/of diensten en/of te leveren goederen, ingeschakelde onderleveranciers, 
onderaannemers en/of andere derden. De keuze door Leverancier voor het inschakelen van (personeel van) 
onderleveranciers, onderaannemers of andere derden is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Bejo Zaden B.V. onderworpen. Deze goedkeuring ontheft Leverancier echter in geen enkel opzicht van zijn 
aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, 
alsmede die van (personeel van) onderleveranciers, onderaannemers en/of door Leverancier ingeschakelde 
derden.  

2.   Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op onderleveranciers, 
onderaannemers en door Leverancier ingeschakelde derden. Leverancier dient deze onderleveranciers, 
onderaannemers en/of derden hiervan op juiste wijze, tijdig en volledig op de hoogte te brengen.  

3.   Leverancier zal, indien door Bejo Zaden B.V. gewenst, kopieën van opdrachten / overeenkomsten etc. met 
onderleveranciers, onderaannemers en/of derden (eventueel zonder prijs) aan Bejo Zaden B.V. toezenden 
en wel binnen veertien (14) dagen na het verstrekken van deze bestellingen. 

 
Artikel 11 Keuring 

 
1.  Bejo Zaden B.V. heeft het recht om de levering vóór het moment van aflevering bij Leverancier te laten 

keuren of auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. Leverancier dient hiervoor alle 
noodzakelijke medewerking te verlenen. Leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen 
rechten ontlenen. Bejo Zaden B.V. heeft het recht de levering bij aflevering op de overeengekomen plaats te 
keuren voorafgaand aan acceptatie.  

2. Bejo Zaden B.V. is niet gebonden de geleverde/geïnstalleerde leveringen te keuren tijdens de levering.  
3. Bejo Zaden B.V. zal Leverancier schriftelijk informeren na het ontdekken van defecten of non-conformiteit. In 

dit geval zal Leverancier de defecten herstellen binnen een redelijke termijn gesteld door Bejo Zaden B.V. 
Indien afkeuring plaatsvindt, stelt Bejo Zaden B.V. Leverancier hiervan in kennis en kan Bejo Zaden B.V. 
naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de 
overeenkomst.  

4. Ontbinding of annulering laat het recht van Bejo Zaden B.V. op schadevergoeding onverlet. Alle kosten die 
verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van Leverancier, behalve de kosten van 
de door Bejo Zaden B.V. aangewezen keuringsfunctionarissen. 

 
Artikel 12 Garantie 

 
1.  Indien de levering binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst, zal 

Leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Bejo Zaden B.V. de levering binnen 
een voor Bejo Zaden B.V. redelijke termijn vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder 
aan Bejo Zaden B.V. toekomende rechten.  

2. Blijft leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft Bejo Zaden B.V. het 
recht om, voor rekening van Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet 
met behulp van derden. Bejo Zaden B.V. zal Leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk 
vooraf in kennis stellen.   

 
Artikel 13 Geheimhouding, Octrooirechten en ander industriële en intellectuele eigendommen  

 
1. Leverancier zal noch aan niet bij de levering betrokken eigen medewerkers, noch aan derden vertrouwelijke 

informatie verstrekken betreffende de levering, tenzij Bejo Zaden B.V. hiervoor vooraf schriftelijke 
toestemming heeft verleend. Het is Leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enige 
andere wijze de naam van Bejo Zaden B.V. te gebruiken, tenzij Bejo Zaden B.V. hiervoor vooraf schriftelijke 
toestemming heeft verleend.  

2. Indien op de levering of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Bejo 
Zaden B.V. daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, 
eeuwigdurende licentie.  

3. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de levering door 
Leverancier, zijn personeel of derden die Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, 
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komen bij Bejo Zaden B.V. te rusten.  
4. Op eerste vordering van Bejo Zaden B.V. is Leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het 

verwerven en zekerstellen van deze rechten.  
5. Leverancier garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Leverancier vrijwaart Bejo Zaden B.V. voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake 
en zal Bejo Zaden B.V. alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.  

6. Bij overtreding van het in artikel 13, lid 1 gestelde, zal Leverancier een direct opeisbare en niet voor 
(rechterlijke) matiging vatbare boete verbeuren van € 50.000,- te vermeerderen met € 1000,- per 
overtreding, per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Bejo Zaden 
B.V. Het bedrag van de boete wordt zonder kosten direct betaald op eerste verzoek van Bejo Zaden B.V. 
Bejo Zaden B.V. kan de aan haar verschuldigde boete verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook, 
die zij aan Leverancier verschuldigd is.  

 
Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Bejo Zaden B.V. lijdt als gevolg van aan Leverancier 

toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van schending van 
enige andere contractuele of niet contractuele verplichting. Leverancier zal Bejo Zaden B.V. vrijwaren tegen 
elke vordering van derden.  

2. Leverancier zal zich ter zake van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of overeenkomst jegens 
Bejo Zaden B.V. voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden 
verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden. Leverancier zal op verzoek van 
Bejo Zaden B.V. onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling 
overleggen.  
 

Artikel 15 Overmacht 
 

1. In geval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige 
schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Op straffe van verval van het beroep op overmacht, dient de partij 
die daarop een beroep wenst te doen de wederpartij onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na 
het ontstaan van die overmachtsituatie daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de 
overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst 
door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde 
van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door 
Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij 
Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier. 

 
Artikel 16 Ontbinding 

 
1.   Bejo Zaden B.V. is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 

schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke 
tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Bejo Zaden B.V. gehouden zal zijn tot 
enige schadevergoeding) in het geval van:  

(I) een tekortkoming door Leverancier in de nakoming van (één van) zijn / de verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden of als Bejo 
Zaden B.V. redelijkerwijs mag aannemen dat Leverancier zijn verplichtingen niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk zal nakomen;  

(II)   (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Leverancier;  
(III) onder curatelenstelling of onder bewindstelling van Leverancier;  
(IV) verkoop of beëindiging van de onderneming van Leverancier;  
(V) intrekking van vergunningen van Leverancier die voor de uitvoering van de 

Overeenkomst noodzakelijk zijn; of  
(VI) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier.  

2.   Alle vorderingen die Bejo Zaden B.V. in artikel 16, lid 1 genoemde gevallen op Leverancier mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.  
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3.   Bejo Zaden B.V. is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of 
te ontbinden dan wel op te zeggen indien bijzondere omstandigheden van economische aard haar daartoe 
aanleiding geven. Leverancier zal in een dergelijk geval op redelijke wijze schadeloosgesteld worden voor 
de door hem als een rechtstreeks gevolg van de opschorting/beëindiging onvermijdelijk gemaakte en 
gedocumenteerde kosten.  

 
Artikel 17 Geschillenbeslechting 

 
1.  De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze algemene inkoopvoorwaarden heeft 

geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene 
inkoopvoorwaarden.  

2. De rechtsverhouding tussen Bejo Zaden B.V. en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend Nederlands 
recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

3.  Alle geschillen tussen Bejo Zaden B.V. en Leverancier worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Alkmaar (Nederland), tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.  

 
Artikel 18 Slotbepalingen 

 
1. Bejo Zaden B.V. heeft het recht de Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan 

te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene inkoopvoorwaarden treden in werking dertig (30) 
dagen na schriftelijke bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking of op de website van Bejo 
Zaden B.V. genoemd.  

2. De Nederlandstalige tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij 
afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de 
Nederlandstalige tekst. 

 


