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A.  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Diensten: de door Infra Delivery aan Leverancier in opdracht gegeven te verrichten 

werkzaamheden, niet zijnde de levering van Goederen. Het verrichten van Diensten omvat 

ook het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk ex artikel 

7:750 BW e.v.).  

1.2. Goederen: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan Infra Delivery afgeleverde of af te 

leveren goederen in de zin van artikel 3:1 BW, waaronder bouwgrondstoffen zoals grond, 

baggerspecie, bouwstoffen al dan niet zijnde afvalstof, ongeacht of de Overeenkomst 

uitsluitend de aflevering van die goederen dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat. 

1.3. Infra Delivery: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infra Delivery B.V., 

gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3316 LB) Dordrecht aan de Aventurijn 220, 

ingeschreven onder KvK-nummer ‘77354583’. 

1.4. Leverancier: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Infra Delivery een 

Overeenkomst sluit en/of met wie Infra Delivery onderhandelt over het sluiten van een 

Overeenkomst. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Infra Delivery en Leverancier tot levering van 

Goederen en/of het verrichten van Diensten. 

1.6. Voorwaarden: deze ‘Infra Delivery B.V. – Algemene voorwaarden voor de inkoop van 

Goederen en Diensten’. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid en algemene bepalingen 

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infra Delivery als 

(potentiële) koper en/of opdrachtgever optreedt.  

2.2. Infra Delivery wijst door Leverancier gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene 

voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.  

2.3. Indien en voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of niet afdwingbaar 

mocht blijken te zijn naar het oordeel van een daartoe bevoegde rechter of arbiter, zullen de 

overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.  

2.4. Indien een vertaling van deze Voorwaarden afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleert de 

Nederlandse tekst. 
 

Artikel 3. Offerte en overeenkomst 

3.1. Iedere offerte en/of aanbieding van Leverancier is onherroepelijk, tenzij het tegendeel 

uitdrukkelijk uit de offerte en/of aanbieding blijkt. 

3.2. Een Overeenkomst tussen Infra Delivery en Leverancier komt tot stand nadat Infra Delivery 

een aanbod, offerte of prijsopgave van Leverancier schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd 

door middel van een inkoop-/orderbevestiging. 

3.3. De inhoud van een Overeenkomst wordt slechts bewezen door de inkoop/opdracht-

bevestiging en de eventuele wijziging of aanvulling daarop van Infra Delivery.  

3.4. Infra Delivery heeft het recht de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen. Leverancier 

zal dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen uitvoeren, mits in redelijkheid van Leverancier 

kan worden verlangd dat zij deze wijzigingen en/of aanvullingen uitvoert en er tussen partijen 

overeenstemming is over de gevolgen van deze wijzigingen en/of aanvullingen voor de prijs 

en de leverings- of uitvoeringsduur. 
 

Artikel 4. Algemene verplichtingen Leverancier 

4.1. Leverancier garandeert dat de Goederen en/of Diensten strikt beantwoorden aan de 

Overeenkomst en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Leverancier garandeert 

tevens dat alle relevante normen en voorschriften in acht zijn genomen. In zoverre de 

Overeenkomst ergens niet in voorziet, maar zulks naar de aard van de Overeenkomst daar 

wel toe behoort, behoort dit tot verplichtingen van de Leverancier onder de Overeenkomst. 

4.2. Leverancier garandeert dat de Goederen geleverd zullen worden en de Diensten verricht 

zullen worden binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde termijn. Vermeldt de 

Overeenkomst géén termijn, dan bepaalt Infra Delivery deze. 

4.3. Leverancier zal Infra Delivery op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst 

en desgevraagd inlichtingen geven. Zodra Leverancier verwacht niet, althans niet tijdig, te 

kunnen voldoen aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan meldt zij dit onverwijld 

schriftelijk bij Infra Delivery met opgaaf van de reden daarvan. In dat geval zal Leverancier 

Infra Delivery ook informeren over de maatregelen die zij zal nemen om de vertraging zoveel 

mogelijk te beperken. Infra Delivery heeft het recht de volgorde van de uitvoering van de 

Overeenkomst te wijzigen, zonder dat dit Leverancier aanspraak geeft op enige aanvullende 

betaling. 

4.4. Uitsluitend na en alleen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Infra Delivery mag 

Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door 

derden. Leverancier blijft volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij 

de uitvoering van de Overeenkomst, als betrof het zijn eigen prestatie.  

4.5. Leverancier zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 

Overeenkomst te gebruiken – niet van Infra Delivery afkomstige – goederen, materialen en 

uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

Artikel 5. Kwaliteit & keuring 

5.1. Infra Delivery mag te allen tijde de Goederen en/of Diensten (laten) keuren en/of inspecteren, 

tekeningen of documenten inzien en tests bijwonen. Infra Delivery maakt van die 

mogelijkheid op een voor Leverancier minst belastende wijze gebruik. Leverancier zal Infra 

Delivery tijdig op de hoogte stellen van door Leverancier uit te voeren tests. Deze keuringen, 

inspecties en inzage betekenen niet dat Infra Delivery daarmee enige verantwoordelijkheid 

op zich neemt ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.  

5.2. Als uit een melding van Leverancier, keuring, inspectie, inzage of anderszins blijkt dat sprake 

is van enig gebrek of enige tekortkoming, dan zorgt Leverancier op eerste verzoek van Infra 

Delivery voor volledig herstel of volledige vervanging. De kosten daarvan komen voor 

rekening van Leverancier, evenals de kosten van de keuring, inspectie of inzage van Infra 

Delivery. Nieuwe inspecties, keuringen en inzage ná constatering van een gebrek of 

tekortkoming, zijn ook voor rekening van Leverancier. 

5.3. Weigert Leverancier te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van artikel 5.2. van deze 

Voorwaarden, dan heeft Infra Delivery het recht zelf over te gaan tot herstel of vervanging 

voor rekening en risico van Leverancier.  
 

Artikel 6. Keuring en reclames 

6.1. Infra Delivery zal de Goederen en/of Diensten binnen een redelijke termijn na aflevering of 

uitvoering inspecteren, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Indien de 

Goederen en/of Diensten niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, dan mag Infra 

Delivery de Goederen en/of Diensten afkeuren, of de Goederen en/of Diensten tegen een 

lagere prijs alsnog accepteren. Infra Delivery is niet gebonden aan enige door Leverancier 

gestelde termijn waarbinnen Infra Delivery dient te reclameren. Artikelen 6:89 en 7:23 BW 

zijn niet van toepassing.  

6.2. Leverancier dient onverwijld op eerste verzoek en op eigen kosten de afgekeurde Goederen 

bij Infra Delivery of op de door Infra Delivery aan te wijzen locatie af te halen, bij gebreke 

waarvan Infra Delivery deze Goederen zonder toestemming van Leverancier voor diens 

rekening en risico aan hem kan retourneren. Indien Leverancier weigert de Goederen in 

ontvangst te nemen, kan Infra Delivery deze Goederen zonder rechterlijke tussenkomst voor 

rekening en risico van Leverancier (doen) opslaan, dan wel verkopen, dan wel vernietigen. 

6.3. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van Infra Delivery op aanvullende of 

vervangende schadevergoeding.  
 

Artikel 7. Prijzen 

7.1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen of 

tarieven altijd vastgesteld in euro's.  

7.2. De overeengekomen prijs is vast. Leverancier kan wijzigingen in lonen, materialen, rechten, 

belastingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, of andere kosten op basis waarvan de in de 

Overeenkomst genoemde prijs tot stand is gekomen niet aan Infra Delivery doorbelasten. 

Deze wijzigingen komen voor rekening en risico van Leverancier. 

7.3. De overeengekomen prijs omvat alle kosten die in verband met de Goederen en/of Diensten 

worden gemaakt, zoals kosten van opslag en verpakking, belastingen (met inbegrip van 

inklaringskosten), andere heffingen, kosten van vervoer en transportverzekering, 

bunkerkosten, havengelden en loodskosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 

Artikel 8. Betaling, cessie en verrekening  

8.1. Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van een factuur van Leverancier die 

voldoet aan de vereisten: 

a) Factuur voorzien van de juiste bedrijfsnaam en geadresseerd aan ons vestigingsadres; 

b) Factuur en opdrachtbon in één bestand aangeleverd; 

c) Facturatie dient digitaal te geschieden via administratie@infradelivery.nl 

d) Facturen zonder opdrachtbon worden niet in behandeling genomen. 

8.2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Leveranciers telkens bij of na het 

verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Infra Delivery toe. 

8.3. Leverancier is gehouden om binnen veertien dagen na uitvoering van de Overeenkomst zijn 

factuur met eindafrekening in te dienen bij Infra Delivery. Niet tijdige indiening leidt tot verval 

van het (resterende) vorderingsrecht. 

8.4. Betaling door Infra Delivery houdt nimmer een erkenning in van een jegens haar ingeroepen 

recht en betekent evenmin dat van een recht afstand wordt gedaan. 

8.5. Leverancier mag haar rechten en/of verplichting uit hoofde van een Overeenkomst slechts 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van Infra Delivery overdragen aan derden.  

8.6. Infra Delivery mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of ten dele 

overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.  

8.7. Infra Delivery mag aan Leverancier verschuldigde bedragen verrekenen eventuele 

vorderingen die Infra Delivery op Leverancier heeft, dit uit welke hoofde dan ook. 

8.8. Leverancier mag aan Infra Delivery verschuldigde bedragen niet verrekenen met enige 

vorderingen die zij op Infra Delivery heeft.  
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Artikel 9. Nakoming, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding 

9.1. Niettegenstaande de overige bevoegdheden van Infra Delivery tot het opzeggen of ontbinden 

van de Overeenkomst en naast het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, 

is Infra Delivery gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden (zonder uit 

hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn) indien zich een of meerdere 

van de volgende situaties voordoet: 

a) indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting en/of 

garantie voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit deze Voorwaarden; 

b) indien Leverancier handelt in strijd met een wettelijke plicht of anderszins onbetamelijk 

handelt; 

c) indien Leverancier in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen 

verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag is gelegd; 

d) indien Leverancier haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins haar 

rechtspersoonlijkheid verliest; 

e) intrekking van noodzakelijke en voor de Overeenkomst vereiste vergunningen; 

f) indien derdenbeslag wordt gelegd onder Infra Delivery ten laste van Leverancier. 

9.2. Als Infra Delivery de Overeenkomst ontbindt, mag zij de onder de Overeenkomst 

overeengekomen prestatie zelf of door een ander laten uitvoeren en dient Leverancier alle 

schade en (meer)kosten te vergoeden die voor Infra Delivery ontstaan als gevolg van de 

ontbinding. 

9.3. Als Infra Delivery de Overeenkomst ontbindt, dient Leverancier indien Infra Delivery dat 

verzoekt de eventuele reeds betaalde bedragen te restitueren en de reeds geleverde 

Goederen geheel of gedeeltelijk op eerste verzoek onverwijld bij Infra Delivery of op een door 

Infra Delivery aan te wijzen locatie af te halen. 

9.4. Leverancier doet afstand van een mogelijk aan haar toekomend retentierecht (art. 3:290 BW 

e.v.) ter zake de Overeenkomst, alsmede van elk recht om de uitvoering van de Overeenkomst 

of de verrichting van enige betaling in zijn geheel of delen daarvan op te schorten. 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering 

10.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook en zonder enige 

beperking die door Infra Delivery en/of door latere afnemers of gebruikers wordt geleden als 

gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier en/of 

als gevolg van het onzorgvuldig handelen of nalaten van de Leverancier, dan wel van zijn 

personeel of door hem ingeschakelde derden, dan wel handelen in strijd met een contractuele 

of wettelijke plicht. De aansprakelijkheid van de Leverancier strekt zich uit tot onder meer 

schade veroorzaakt door dood of letsel, schade aan zaken van Infra Delivery en van derden, 

bedrijfsstilstand en winst- of inkomensderving. 

10.2. Leverancier is verplicht Infra Delivery te vrijwaren voor alle vorderingen van derden in 

verband met de Overeenkomst en/of in verband met de door de Leverancier of door zijn 

tussenkomst geleverde zaken en/of documenten en/of in verband met het onzorgvuldig 

handelen of nalaten van Leverancier of van haar hulppersonen, dan wel handelen in strijd met 

een contractuele of wettelijke plicht. Leverancier is tevens gehouden om Infra Delivery te 

vrijwaren voor alle kosten gemoeid met een gerechtelijke of arbitrale procedure, inclusief de 

integrale kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten. 

10.3. Leverancier moet zijn aansprakelijkheden voortvloeiende uit de Overeenkomst en de wet op 

afdoende wijze en op basis van gebruikelijke voorwaarden te verzekeren bij een te goeder 

naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij. Leverancier zal op eerste verzoek 

inzage geven in de desbetreffende verzekeringspolis(sen) en een verzekeringscertificaat 

overleggen. 

10.4. Iedere aansprakelijkheid van Infra Delivery voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, 

behoudens voor zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de 

bestuurder(s) en/of bedrijfsleiding van Infra Delivery, geschied hetzij met opzet die schade te 

veroorzaken hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou 

voortvloeien. 
 

Artikel 11. Boete 

11.1. Bij niet-nakoming van een of meer van diens verplichtingen onder de Overeenkomst verbeurt 

Leverancier een boete van 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van EUR 

5.000,-. Deze boete is zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct 

opeisbaar. 

11.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, 

de vordering van Infra Delivery tot nakoming en het recht op schadevergoeding (waaronder 

alle bedragen en boetes die Infra Delivery aan derden verschuldigd is als gevolg van het niet 

nakomen van Leverancier van een of meer van diens verplichtingen onder de Overeenkomst), 

met dien verstande dat een schadevergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor 

zover de schade het bedrag van de in rekening gebrachte en van Leverancier ontvangen 

boete(s) overschrijdt. 

 

 

 

Artikel 12. Overmacht 

12.1. In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt de nakoming van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat Infra 

Delivery en Leverancier over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. 

Indien de overmachtstoestand 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 rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder het ontstaan van enig recht op 

schadevergoeding. 

12.2. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan 

personeel, stakingen, epidimieën, pandemieën, wanprestatie van door de Leverancier 

ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen 

bij de Leverancier. 
 

Artikel 13. Geheimhouding 

13.1. Leverancier verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van de inhoud van 

de Overeenkomst en alle daarbij behorende informatie en documenten waarvan zij kennis 

draagt en/of waarover zij beschikt. Deze verplichting tot geheimhouding duurt onverminderd 

voort na beëindiging van de Overeenkomst. 

13.2. Leverancier verplicht zijn personeel en eventueel door haar ingeschakelde derden deze 

geheimhoudingsplicht na te leven. 

13.3. Schending van de geheimhoudingsplicht in dit artikel door Leverancier of derde(n) geeft Infra 

Delivery het recht een onmiddellijk opeisbare boete bij Leverancier in rekening te brengen 

van EUR 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis en met een maximum van EUR 100.000,- 

(honderdduizend euro), onverminderd het recht van Infra Delivery op schadevergoeding 

indien en voor zover de schade het bedrag van de in rekening gebrachte en van Leverancier 

ontvangen boete overschrijdt.  
 

Artikel 14. Compliance en sanctieregels  

14.1. Leverancier aanvaardt dat Infra Delivery op grond van toepasselijke regelgeving ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ongebruikelijke transacties zal 

melden bij de bevoegde autoriteiten.  

14.2. Leverancier aanvaardt dat Infra Delivery op grond van toepasselijk regelgeving verplicht kan 

zijn de Leverancier te identificeren en de identificatie te verifiëren. De Leverancier dient 

hieraan volledige medewerking te verlenen. Infra Delivery zal de vereiste gegevens vastleggen 

en bewaren in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.   

14.3. Leverancier aanvaardt dat de genoemde informatieplicht prevaleert boven de toepasselijke 

privacyregels.  

14.4. Leverancier garandeert de nakoming van alle toepasselijke sancties en beperkingen 

neergelegd in en voortvloeiende uit alle relevante sancties en exportcontroleregelgeving 

(waaronder doch niet beperkt tot die van de Verenigde Staten, en/of Europese Unie en/of 

Verenigde Naties) van kracht bij het tot stand komen van de Overeenkomst en gedurende de 

uitvoering daarvan. 

14.5. Infra Delivery is gerechtigd de Overeenkomst direct te ontbinden, indien zij redelijkerwijs 

vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge in 

art. 14.4 genoemde regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder 

dat daarvoor een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. 

14.6. Ingevolge ontbinding van de Overeenkomst op grond van één van de voornoemde artikelen 

zullen eventuele verplichtingen van Infra Delivery onder de Overeenkomst – en/of eventuele 

ongedaanmakingsverplichtingen – direct komen te vervallen. Leverancier zal Infra Delivery 

vrijwaren tegen iedere vordering, boete of andere schade van derden die voortvloeit uit of 

verband houdt met een dergelijke ontbinding of overtreding. 
 

Artikel 15. Anti-corruptie  

15.1. Leverancier garandeert de nakoming van alle relevante en/of toepasselijke wetgeving op het 

gebied van anti-corruptie – daaronder begrepen maar niet beperkt tot de wetgeving van de 

Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en van enig ander 

land dat relevant is voor uitvoering van de Overeenkomst – in al haar handelingen die verband 

houden met (de uitvoering) van de Overeenkomst.   

15.2. Infra Delivery is gerechtigd de Overeenkomst direct te ontbinden, indien zij redelijkerwijs 

vermoedt dat Verkoper en/of door Verkoper ingeschakelde derden de regelgeving zoals 

genoemd in art. 15.1 overtreedt.  

15.3. Ingevolge de ontbinding van de Overeenkomst op grond van één van de voornoemde 

artikelen zullen eventuele verplichtingen van Infra Delivery onder de Overeenkomst – en/of 

eventuele ongedaanmakingsverplichtingen – direct komen te vervallen. Leverancier zal Infra 

Delivery vrijwaren tegen iedere vordering, boete of andere schade, van derden die voortvloeit 

uit en/of verband houdt met een dergelijke ontbinding of overtreding.  
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Artikel 16. Privacy 

16.1. Infra Delivery kan de data al dan niet ontvangen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, 

verwerken, opslaan en delen met iedereen binnen de organisatie van Infra Delivery betrokken 

bij de uitvoering van de Overeenkomst en het relatiemanagement. Infra Delivery zal de data 

niet verwerken op instructie van Leverancier, tenzij dat gelet op de te leveren diensten vereist 

is. Infra Delivery zal de data slechts verwerken voor zover verenigbaar met het doel waarvoor 

de data is verzameld. Infra Delivery zal de nodige maatregelen, zowel technisch als 

organisatorisch nemen ter bescherming van de persoonlijke data tegen verlies, aanpassing en 

onbevoegde toegang al dan niet van derden.   

16.2. Partijen zullen de persoonlijke data verzameld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 

vertrouwelijk verwerken. Partijen zullen de ontvangen persoonlijke data niet delen met 

derden, tenzij partijen voorafgaande toestemming hebben gegeven of indien noodzakelijk om 

te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Een en ander voor zover het geen voor het 

publiek toegankelijke informatie betreft of de data partijen op generlei wijze kan schaden. 
 

Artikel 17. Intellectueel eigendom 

17.1. Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten, hierna te noemen ‘IE rechten’, op 

materialen, zoals tekeningen, berekeningen, werkmethoden, modellen, afbeeldingen, 

computerbestanden en andere (elektronische) informatiedragers en bescheiden, die Infra 

Delivery aan Leverancier heeft verstrekt, berusten bij Infra Delivery. De in dit artikel 

genoemde materialen worden op eerste verzoek van Infra Delivery door en voor rekening van 

Leverancier geretourneerd.  

17.2. Alle (aanspraken op) IE rechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de 

Overeenkomst, berusten bij Infra Delivery. Leverancier draagt deze (aanspraken op) IE 

rechten – voor zover nodig – om niet over aan Infra Delivery. Leverancier zal op eerste verzoek 

kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.  

17.3. Leverancier garandeert dat door uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk wordt 

gemaakt op IE rechten, zoals het auteurs-, octrooi-, modellen- of merkenrecht, van Infra 

Delivery of van derden. Leverancier vrijwaart Infra Delivery tegen aanspraken van derden als 

gevolg van inbreuken bedoeld in de vorige volzin. Deze vrijwaringsverplichting omvat alle 

schade die Infra Delivery lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, waaronder begrepen 

proceskosten. 

17.4. In het geval van aanspraken van derden zal Leverancier alles in het werk stellen om in overleg 

met Infra Delivery te bewerkstelligen dat Infra Delivery het ongestoorde gebruik van het 

geleverde zal kunnen voortzetten.  
 

Artikel 18. Toepasselijk recht en rechtsmacht  

18.1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden 

en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van 

het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.  

18.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden en de 

Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. 
 

 

B.  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN 

De in deze afdeling opgenomen bepalingen gelden voor Overeenkomsten betreffende de inkoop 

van Goederen door Infra Delivery en gelden in aanvulling op de bepalingen van Afdeling A van 

deze Voorwaarden. 

Artikel 19. Levering en eigendom 

19.1. Levering vindt plaats op het moment dat Infra Delivery de Goederen in ontvangst neemt op 

de overeengekomen plaats. 

19.2. Totdat Infra Delivery de Goederen in ontvangst heeft genomen, blijven de Goederen voor 

rekening en risico van de Leverancier, ongeacht of Infra Delivery al dan niet heeft 

zorggedragen voor transport. Leverancier zal zorgdragen voor verzekering van de Goederen 

gedurende transport en opslag tot op het moment dat Infra Delivery de Goederen in 

ontvangst neemt, tenzij anders is overeengekomen. 

19.3. De in de inkoop-/orderbevestiging vermelde leveringstermijnen zijn bindend.  

19.4. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op Infra Delivery op het moment dat Infra 

Delivery de Goederen in ontvangst neemt of op het moment van vooruitbetaling of 

(tussentijdse) betaling.   

19.5. Leverancier doet jegens Infra Delivery afstand van het recht van reclame en het recht van 

eigendomsvoorbehoud. 
 

Artikel 20. Garantie 

20.1. In aanvulling op artikel 4.1. van deze Voorwaarden, geldt dat Leverancier garandeert dat: 

a) de Goederen beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd; 

b) de Goederen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen; 

c) de Goederen vrij zijn van rechten van derden en vrij en zonder enige restrictie(s) in het land 

van (af)levering alsmede in het land van de uiteindelijke bestemming (daaronder begrepen de 

bestemming die Infra Delivery met een eventuele derde bij separate overeenkomst is 

overeengekomen) verhandelbaar zijn; 

 

d) de Goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de order is geplaatst, dan wel de 

Overeenkomst is gesloten; 

e) de Goederen géén verontreiniging bevatten welke van dien aard is dat zij niet geschikt zijn 

voor het doel waarvoor de order is geplaatst, dan wel de Overeenkomst is gesloten; 

f) de Goederen voldoen aan de bij of krachtens wet en/of anderszins toepasselijke regels en/of 

door Infra Delivery gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, 

veiligheid en milieu, zowel in het land van (af)levering als in het land van de uiteindelijke 

bestemming; 

g) de Goederen voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor 

een juiste en veilige behandeling; 

h) de Goederen voorzien en vergezeld zijn van alle door Infra Delivery verzochte en anderszins 

noodzakelijk documentatie. 

20.2. De in artikel 20.1. van deze Voorwaarden opgenomen garantie geldt onverlet een eventuele 

overgang van het risico van de Goederen op Infra Delivery.  

20.3. Leverancier garandeert de nakoming van alle toepasselijke sancties en beperkingen 

neergelegd in en voortvloeiende uit alle relevante Amerikaanse, VN- of EU-sancties en 

expertcontroleregelgeving van kracht bij het tot stand komen van de Overeenkomst en 

gedurende de uitvoering daarvan. 

20.4. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van de verbintenis(sen) volgend uit artikel 

20.1. van deze Voorwaarden zal de Leverancier de Goederen voor zijn rekening en ter keuze 

van Infra Delivery op diens eerste verzoek, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij 

Infra Delivery de voorkeur geeft aan opzegging of ontbinding van de Overeenkomst en één en 

ander onverminderd de andere rechten van Infra Delivery uit hoofde van de tekortkoming, 

waaronder maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding. 
 

Artikel 21. Vervoerdocumenten en andere documenten 

21.1. Het exemplaar van Leverancier van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor 

ontvangst getekende vervoerdocument geldt slechts als bewijs van verzending van de op het 

vervoerdocument vermelde aantallen, alsmede de uiterlijk zichtbare staat van de Goederen. 

21.2. Leverancier is verplicht aan Infra Delivery tijdig alle op de transactie en/of de Goederen van 

toepassing zijnde documenten te verschaffen met inachtneming van de voorgeschreven 

termijnen, specificaties en formaliteiten, bij gebreke waarvan Leverancier voor de daaruit 

voortvloeiende schade volledige aansprakelijk is jegens Infra Delivery.  

21.3. Leverancier is gehouden om minimaal tien werkdagen vóór levering de benodigde 

documenten en certificaten te verschaffen waaruit blijkt dat de Goederen zonder enige 

belemmering en zonder dat aan verdere formaliteiten van overheidswege behoeft te worden 

voldaan door Infra Delivery kunnen worden ingevoerd, verhandeld, toegepast, bewerkt of 

verwerkt binnen de Europese Unie.  

21.4. Alle kosten ten gevolge van het opmaken en (af)leveren van de benodigde documenten zijn 

voor rekening van de Leverancier, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk is 

overeengekomen.  
 

 

C.  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 

De in deze afdeling opgenomen bepalingen gelden voor Overeenkomsten betreffende de inkoop 

van Diensten door Infra Delivery en gelden in aanvulling op de bepalingen van Afdeling A van deze 

Voorwaarden. 

Artikel 22. Uitvoering 

22.1. Leverancier dient de Diensten zodanig uit te voeren, dat daardoor zoveel mogelijk hinder voor 

Infra Delivery en derden alsmede schade aan personen, Goederen of milieu wordt 

voorkomen. Indien Leverancier onverhoopt desondanks schade veroorzaakt, is zij daarvoor 

aansprakelijk.  

22.2. Leverancier is verplicht de door of namens Infra Delivery gegeven instructies, orders, 

wijzigingen van de Diensten, en aanwijzingen op te volgen. Deze instructies, orders en 

aanwijzingen betekenen niet dat Infra Delivery daarmee enige verantwoordelijkheid op zich 

neemt ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.  

22.3. Zonder afbreuk te doen aan artikelen 4.2. en 4.3. van deze Voorwaarden, geldt dat 

Leverancier de Diensten zal uitvoeren zonder onderbreking en volgens het overeengekomen 

werkschema c.q. het op het werk geldende schema, zowel qua tijd, volgorde als wijze van 

uitvoering, en voorts binnen de op het werk geldende werktijden en zodanig dat daarvoor de 

werkzaamheden van Infra Delivery en derden niet worden verstoord. 

22.4. Leverancier draagt zelf zorg voor de bij de uitvoering van de opdracht benodigde 

hulpmiddelen en materieel. Van op het werk aanwezige voorzieningen mag door Leverancier 

slechts met toestemming van Infra Delivery en voor risico van Leverancier gebruik worden 

gemaakt. Aan Leverancier ter beschikking gesteld materieel dient zorgvuldig en in 

overeenstemming met het doel waarvoor dit is bestemd te worden gebruikt en onderhouden, 

bij gebreke waarvan zij aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten. 

22.5. Leverancier is verplicht Infra Delivery te wijzen op onvolkomenheden in de Overeenkomst, of 

in door of namens Infra Delivery voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of 

namens Infra Delivery gegeven instructies, orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in 

door Infra Delivery beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, 
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voor zover Leverancier deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 

22.6. Leverancier dient zorg te dragen voor een veilige werksituatie. Bij de uitvoering van Diensten 

is zij verplicht alle verplichte en nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, waaronder het 

verstrekken van beschermingsmiddelen aan haar werknemers en erop toe te zien dat deze 

ook daadwerkelijk worden gebruikt. Leverancier zal haar hulppersonen dezelfde 

verplichtingen opleggen. Leverancier moet Infra Delivery onverwijld informeren over 

(mogelijk) onveilige of risicovolle omstandigheden en situaties. Infra Delivery is bevoegd om 

werknemers en andere personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de 

Overeenkomst bedient van het werk te verwijderen, indien zij niet voldoen aan de in dit artikel 

bedoelde voorschriften. 

22.7. Leverancier zal Infra Delivery op eerste verzoek een lijst geven met de namen van alle 

personen die voor of namens Leverancier betrokken zijn bij de uitvoering van Overeenkomst.  

22.8. Leverancier dient zorg te dragen voor één contactpersoon die als aanspreekpunt geldt en 

tijdens de gehele duur van de uitvoering van de Diensten bereikbaar en beschikbaar zal zijn.  

22.9. Leverancier zal Infra Delivery op eerste verzoek ondertekende weekrapporten voor akkoord 

zenden op basis van een door Infra Delivery te verstrekken model 

22.10. Leverancier zorgt voor eigen rekening en risico voor de verwijdering van haar eigen 

(bouw)afval, waaronder chemisch afval en emballage. 

22.11. Leverancier mag geen gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stoffen opslaan 

en/of gebruiken, behoudens na van Infra Delivery daartoe vooraf gekregen schriftelijke 

toestemming. Infra Delivery is bevoegd aan de toestemming voorwaarden te verbinden. 
 

Artikel 23. Oplevering 

23.1. Indien Leverancier meent dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, informeert zij Infra 

Delivery onverwijld. Infra Delivery zal Leverancier zo spoedig mogelijk informeren of de 

Diensten voldoen aan de Overeenkomst. Wanneer Infra Delivery de Diensten niet goedkeurt, 

dan informeert zij Leverancier om welke reden(en) de Diensten is/zijn afgekeurd. In geval van 

afkeuring van de Diensten zal Leverancier zo spoedig mogelijk voor eigen rekening en risico 

het nodige doen om de gebreken en tekortkoming te herstellen, waarna zij Infra Delivery zal 

informeren.  

23.2. De uitvoering van de Diensten is voltooid op het moment dat Infra Delivery de Diensten heeft 

goedgekeurd. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een 

schriftelijke verklaring van Infra Delivery. De Diensten zijn voor risico van Infra Delivery vanaf 

de dag volgend op de dag waarop de Diensten als opgeleverd gelden. 
 

Artikel 24. Garanties 

24.1. Leverancier garandeert de Diensten gedurende de garantietermijnen zoals zijn vermeld in de 

Overeenkomst. Indien de Overeenkomst voor (enig deel van) Diensten géén termijnen 

vermeldt, geldt een termijn van 24 (vierentwintig) maanden vanaf oplevering van de Diensten.  

24.2. Leverancier dient gedurende de termijnen als bedoeld in artikel 24.1. van deze Voorwaarden 

optredende gebreken op eerste verzoek en in overleg met Infra Delivery binnen de kortst 

mogelijke termijn ten genoegen van Infra Delivery te herstellen. Dit herstel geschiedt voor 

rekening en risico van Leverancier, tenzij Leverancier aantoont dat de gebreken voor rekening 

en risico van Infra Delivery zijn. 

24.3. Wanneer voor bepaalde onderdelen fabrieks-/productgaranties gelden die uitgebreider zijn 

dan de tussen partijen overeengekomen garantie(s), dan gelden voor die bepaalde 

onderdelen de meer uitgebreide fabrieks-/productgarantie(s). 
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