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Artikel 1
Definities
Een aantal begrippen komt in deze Algemene inkoopvoorwaarden regelmatig voor. Gemakshalve zijn
deze begrippen met een hoofdletter weergegeven.
Inkoopvoorwaarden:

deze Algemene inkoopvoorwaarden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
onderdeel Brandweer (hierna te noemen: BBN) voor de levering van
Goederen en/of Diensten vanaf, Versie 2013-3.

Leverancier:

de partij met wie BBN een overeenkomst tot het leveren van goederen en
diensten heeft of beoogt te sluiten tot het leveren van goederen en diensten.

Partijen:

Brandweer Brabant-Noord (BBN) en de Leverancier Gezamenlijk.

BBN:

de regionale Brandweer Brabant-Noord als bedoeld in de
Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Brabant Noord zoals neergelegd in de
Regeling van 1 juli 2006. BBN is een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Goederen:

de door de Leverancier op grond van een overeenkomst aan BBN te leveren
zaken en/of vermogensrechten.

Diensten:

de door de Leverancier op grond van een overeenkomst voor BBN te
verrichten werkzaamheden.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, respectievelijke offerte of
aanbieding waarbij een Leverancier Goederen en/of Diensten levert, of respectievelijke
aanbiedt aan BBN.
2. Afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze tussen Partijen
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. BBN accepteert niet de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Leverancier,
onder welke benaming ook. Zij wijst deze hierbij uitdrukkelijk af.
4. Indien een bepaling uit de Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen over de nietige of
vernietigde bepalingen overleg voeren om een vervangende regeling te treffen. Partijen
vervangen de ongeldige bepalingen door een nieuwe geldige bepaling die qua inhoud zo
weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige bepaling.
5. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden en bepalingen in de
offertevraag of in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de offertevraag of
overeenkomst boven die in deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 3
Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Aanvragen voor een offerte binden BBN niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van
een aanbieding.
2. Een offerte van de Leverancier is onherroepelijk gedurende tenminste dertig (30) werkdagen
nadat BBN de offerte heeft ontvangen.
3. Een offerte is altijd duidelijk en optimaal gespecificeerd.
4. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en zodra BBN een schriftelijke
opdrachtverlening zendt aan de Leverancier of Partijen de gemaakte afspraken hebben
vastgelegd in een door Partijen getekende overeenkomst. Het verzenden van een beslissing
van een mededeling van BBN van een gunningbeslissing (conform artikel 2.129
Aanbestedingswet 2012) houdt geen schriftelijke aanvaarding van een aanbod in.
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Artikel 4
Berichtgeving tijdens de uitvoering van de overeenkomst
1. De Leverancier houdt BBN op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst.
2. Zodra zich bij de Leverancier een omstandigheid voordoet die van invloed kan zijn op de
uitvoering van de overeenkomst, zal de Leverancier dit onmiddellijk schriftelijk melden aan
BBN. De melding bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het probleem, de datum
van constatering van het probleem, de oorzaak van het probleem, de consequenties van het
probleem, de voorgenomen oplossing van het probleem en de voorgenomen maatregelen om
het probleem in de toekomst te voorkomen.
Artikel 5
Levering
1. Levering van Goederen en/of Diensten geschiedt op de in de overeenkomst(en) bepaalde
tijdstip en plaats.
2. De overeengekomen levertermijn of levertijd is vast. Indien de Leverancier de
overeengekomen levertermijn of levertijd overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist.
3. Het aftekenen van pakbonnen, werkbriefjes of andere documenten door BBN op het moment
van feitelijke aflevering, houdt geen erkenning in dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan
de in de Inkoopvoorwaarden en eventueel in de overeenkomst opgenomen garanties.
Artikel 6
Eigendom en risico
1. De eigendom van de te leveren zaken gaat over op BBN nadat deze zijn afgeleverd aan BBN
en zo nodig gemonteerd en/of geïnstalleerd.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn de Goederen voor risico van BBN vanaf
het moment van feitelijke aflevering.
3. Indien BBN de Goederen afkeurt of zijn recht op ontbinding van de overeenkomst of op
vervanging van de Goederen inroept, blijven of komen zij voor risico van de Leverancier.
4. Door BBN ter beschikking gestelde of voor rekening van BBN door de Leverancier
aangeschafte of vervaardigde halffabricaten, grondstoffen, materialen, tekeningen, modellen,
instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van BBN dan wel worden
eigendom van BBN op het moment van aanschaf of vervaardiging. De Leverancier zal deze
hulpmiddelen afgescheiden van haar eigen zaken bewaren en merken als eigendom van
BBN.
5. Indien de Leverancier een zaak vormt of mede uit de in lid 4 van dit artikel genoemde
hulpmiddelen, dan wordt geacht dit een zaak te zijn die BBN voor zichzelf doet vormen. BBN
wordt eigenaar van de nieuwe zaak. De Leverancier houdt deze nieuwe zaak voor BBN en zal
deze nieuwe zaak afgescheiden van haar eigen goederen bewaren en merken als eigendom
van BBN.
Artikel 7
Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst.
2. De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten en belastingen, met uitzondering van de
BTW, en luidt in Euro’s.
3. Indien er extra goederen of diensten worden ingekocht die anders zijn de oorspronkelijke
goederen of diensten, dan zal er eerst offerte gevraagd worden.
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Artikel 8
Facturering en betaling
1. Een factuur dient deugdelijk gespecificeerd te zijn en te voldoen aan alle relevante wet- en
regelgeving. Op de factuur dienen ten minste te worden vermeld:
- de factuurdatum;
- het kenmerk van de opdrachtverlening of overeenkomst;
- het bestelnummer;
- een omschrijving en – indien van toepassing – het aantal afgeleverde Goederen en/of
Diensten; en
- het BTW-nummer van de Leverancier.
2. De Leverancier zendt de factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in lid 1 aan:
Brandweer Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE ’s-Hertogenbosch
3. Betaling van de factuur van de Leverancier zal plaatsvinden binnen dertig (30) werkdagen na
ontvangst van de factuur, mits de factuur en de geleverde Goederen en Diensten zijn
goedgekeurd door BBN.
4. BBN is gerechtigd de betaling op te schorten indien BBN een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst constateert.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal vooruitbetaling alleen plaatsvinden indien
daar een formele bankgarantie tegenover staat. Zolang de bankgarantie niet is gesteld, heeft
BBN het recht de vooruitbetaling op te schorten.
6. Kredietbeperkingstoeslagen van de Leverancier worden door BBN niet aanvaard.
7. Betaling van de factuur laat de rechten van BBN uit de overeenkomst en de wet onverlet.
Artikel 9
Garantie
1. De geleverde Goederen en Diensten moeten volledig beantwoorden aan hetgeen met BBN is
overeengekomen. Met betrekking tot de geleverde Goederen garandeert de Leverancier dat
zij de eigenschappen bezitten die BBN op grond van de overeenkomst daarvan mag
verwachten.
2. De kwaliteit van een door Leverancier verrichte dienst voldoet tenminste aan het vereiste dat
deze gelijk is aan de kwaliteit, die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend
opdrachtnemer, onder gelijksoortige omstandigheden, bij een normale wijze van
vakuitoefening mag worden verwacht.
3. De Goederen en/of Diensten dienen ook te voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid, doelmatigheid en alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften
over kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.
4. De Leverancier garandeert dat hij en zijn personeel en de door hem eventueel ingeschakelde
derden altijd de relevante wet- en regelgeving bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid,
milieu en gezondheid, correct zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 10
Keuring van Goederen en klachten over Goederen en Diensten
1. Keuring van de Goederen door of namens BBN kan te allen tijde plaatsvinden. Een keuring
voorafgaande aan de levering vindt plaats bij de Leverancier. Een keuring na de levering vindt
plaats bij BBN. De Leverancier zal op eerste verzoek, en zonder kosten hiervoor bij BBN in
rekening te brengen, aan de keuring door of namens BBN meewerken.
2. Een keuring voorafgaande aan de levering van de Goederen door of namens BBN houdt geen
erkenning in dat de Goederen voldoen aan de in de Inkoopvoorwaarden en eventueel in de
overeenkomst opgenomen garanties.
3. Tenzij BBN ermee instemt dat afgeleverde Goederen die niet aan de overeenkomst voldoen
worden gerepareerd, is BBN gerechtigd om de desbetreffende Goederen voor rekening en
risico van de Leverancier aan hem te retourneren. BBN kan in dat geval voor vervanging van
de Goederen of creditering van de koopprijs kiezen. Indien de Leverancier in zijn verplichting
tot reparatie of vervanging binnen redelijke termijn tekortschiet, is BBN gerechtigd, ongeacht
alle andere aan haar toekomende rechten in de wet en de overeenkomst, de Goederen (zelf
dan wel door een derde) voor rekening van de Leverancier te (doen) repareren of vervangen.

AGP 11 ABVRBN 20140409 Bijlage 2 Algemene inkoopvoorwaarden Brandweer Brabant-Noord 2014.doc

5

AGP 11 ABVRBN 20140409 Bijlage 2

4. Indien geleverde Diensten niet aan de overeenkomst voldoen, dient de Leverancier binnen
redelijk termijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen en werkzaamheden te verrichten en
voor alternatieven te zorgen, waardoor de desbetreffende Diensten wel hieraan
beantwoorden. Indien de Leverancier zijn verplichting daartoe niet nakomt, is BBN gerechtigd,
ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten uit de wet en de overeenkomst, om voor
rekening van de Leverancier alle noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen en
werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor de desbetreffende Diensten aan de in de
Inkoopvoorwaarden en eventueel in de overeenkomst opgenomen garanties beantwoorden.
Artikel 11
Intellectuele eigendommen
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die met betrekking tot de overeenkomst waar en wanneer
ook kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij:
a. BBN voor zover het een prestatie betreft die specifiek voor BBN is of wordt ontworpen
of vervaardigd en/of onder leiding en toezicht van BBN dan wel aan de hand van
diens instructies is of wordt gerealiseerd, tenzij anders is overeengekomen. Voor
zover nodig worden deze rechten op grond van de overeenkomst door Leverancier
aan BBN overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door BBN wordt
aanvaard. Tevens doet Leverancier hierbij, voorzover nodig , mede namens zijn
personeel, afstand van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten
als bedoeld in art. 25 lid 1 van de Auteurswet;
b. Leverancier of een derde partij in alle overige gevallen. Leverancier verleent in dat
geval aan BBN een nader bij de overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot
gebruik van de Goederen of Diensten dat in ieder geval toereikend is voor het door
BBN beoogde gebruik.
2. Door ondertekening van de overeenkomst worden bedoelde rechten aan BBN overgedragen.
Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten nadere rechtshandelingen of een akte
zijn vereist, zal de Leverancier op eerste verzoek van BBN hieraan zijn medewerking
verlenen. Leverancier machtigt BBN hierbij tevens onherroepelijk om dergelijke
rechtshandelingen te verrichten of een dergelijke akte op te maken en deze mede namens
Leverancier te ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van Leverancier om
op eerste verzoek van BBN aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen
zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Leverancier machtigt voorzover nodig BBN
tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de
daartoe bestemde registers in te schrijven.
3. De Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en/of Diensten en al hetgeen daarmee
gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen en geen
inbreuk zullen leveren op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele
eigendomsrechten en aanspraken met betrekking tot know how en ongeoorloofde
mededinging. De Leverancier vrijwaart BBN met inachtneming van het gestelde in artikel 14
de schade als gevolg van eventuele aanspraken van derden in dit verband en zal BBN de
schade vergoeden die daarvan het gevolg is. Tevens zal Leverancier op zijn kosten alle
mogelijke maatregelen treffen die kunnen bijdragen aan voorkoming van stagnatie van de
bedrijfsvoering van BBN en het beperking van door BBN als gevolg daarvan te maken kosten.
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Artikel 12
Beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de Leverancier verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en hij de tekortkoming
ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door BBN niet binnen de gestelde termijn heeft
hersteld of indien de Leverancier van rechtswege in verzuim is, kan BBN de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. BBN is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Leverancier geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
-

het faillissement van de Leverancier is aangevraagd of is verleend;
surséance van betaling of schuldsanering van de Leverancier is aangevraagd of is
verleend;
de Leverancier onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over (een
deel van) zijn vermogen verliest;
de Leverancier zijn onderneming staakt of, op welke wijze dan ook, aan een derde
overdraagt;
de Leverancier (natuurlijk persoon) overlijdt;
de Leverancier (rechtspersoon of personenvennootschap) een besluit tot ontbinding
heeft genomen;
op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Leverancier beslag wordt of
is gelegd;
de Leverancier in het kader van een aanbestedingsprocedure verboden
prijsafspraken heeft gemaakt met concurrenten dan wel andere bepalingen uit de
Europese en/of nationale mededingingswetgeving heeft geschonden;
door de Leverancier of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers,
ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten enig voordeel is toegezegd, aangeboden
of verschaft aan bestuurders, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet
ondergeschikten van BBN.

3. Indien bij ontbinding van de overeenkomst de ongedaan making over en weer van de
geleverde prestaties niet mogelijk is, heeft de Leverancier het recht op vergoeding van de in
de overeenkomst vastgelegde prijs berekend naar de stand van de geleverde
werkzaamheden of verrichte diensten/leveringen op het moment van ontbinding.
4. Op lid 3 van dit artikel wordt een uitzondering gemaakt indien de geleverde prestatie naar zijn
aard niet beantwoordt aan hetgeen BBN hier op grond van de overeenkomst mocht
verwachten. In dat geval wordt de vergoeding beperkt tot het bedrag van de waarde die de
prestatie voor BBN op dat moment werkelijk had.
5. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet de overige rechten en vorderingen van BBN
op grond van de wet en de overeenkomst, waaronder het recht tot nakoming van alle
verplichtingen van de Leverancier uit de overeenkomst en het recht op schadevergoeding.
6. Indien naar het oordeel van BBN gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Leverancier
zijn verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Leverancier verplicht om op
eerste verzoek van BBN, onmiddellijke genoegzame en in de door BBN gewenste vorm
zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.
7. BBN is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst niet te doen aanvangen of te schorsen,
dan wel op andere gronden dan in lid 1 van dit artikel bedoeld, onmiddellijk door middel van
een aangetekende brief op te zeggen. In deze gevallen zal BBN geen andere verplichting
hebben dan die tot vergoeding van de kosten die de Leverancier tot dat moment heeft
gemaakt.
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Artikel 13
Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt in elk geval niet verstaan:
niet nakoming van de verplichtingen door de door de Leverancier ingeschakelde derden
waaronder diens toeleveranciers, bedrijfsstoringen in het bedrijf van de Leveranciers of in het
bedrijf van de door hem ingeschakelde derden, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de
Leverancier of bij de door hem ingeschakelde derden, tekorten aan grondstoffen, werknemers
en/of materialen om welke reden dan ook, stakingen van welke aard dan ook, ongevallen,
brand, transportmoeilijkheden/vertragingen, wettelijke belemmeringen of
overheidsmaatregelen, onder meer verband houdend met in-, door en uitvoer en wijzigingen
in valutaverhoudingen en/of prijswijzigingen.
2. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, is de Leverancier verplicht dit onmiddellijk
schriftelijk te melden aan BBN. BBN heeft gedurende twintig (20) werkdagen na ontvangst van
deze melding het recht de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met
onmiddellijke ingang te ontbinden. zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding
ontstaat, dan wel in overleg met de Leverancier een periode af te spreken waarin Partijen de
nakoming van de overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel
opheffen van de overmachtsituatie.
3. Indien de Leverancier na afloop van de overeengekomen periode ten gevolge van overmacht
tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, heeft BBN het recht
de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te
ontbinden, zonder dat daarvoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
Artikel 14
Aansprakelijkheid
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die BBN lijdt als gevolg van een tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst of als een gebrek in de geleverde goederen of diensten.
2. Leverancier vrijwaart BBN voor alle claims van derden tot schadevergoeding als gevolg van
de gebrekkige goederen of diensten.
3. Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid adequaat verzekeren en geeft zo nodig inzage in
de polis.
4. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is, per gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van:
- € 150.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan
€ 50.000,-;
- € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner
dan of gelijk aan € 100.000,-;
- € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;
- € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-;
- € 3.000.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of diens personeel.
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Artikel 15
Diversen
1. Geheimhouding:
Partijen zullen het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige
bedrijfsinformatie van en/of over de wederpartij geheimhouden en niets daaromtrent openbaar
maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Daarnaast is het
Partijen verboden de verkregen bedrijfsinformatie van en/of over de wederpartij aan te
wenden voor eigen gebruik, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, of gebruik door
derden.
2. Hoofdelijkheid:
Indien de Leverancier bestaat uit meerdere (rechts)personen, dan worden de verplichtingen
uit de tussen de Leverancier en BBN gesloten overeenkomst hoofdelijk en ondeelbaar
aangegaan tussen deze (rechts)personen.
3. Inschakelen derden:
De Leverancier is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van BBN bevoegd
om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico derden
in te schakelen. De door BBN verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Leverancier voor de nakoming van uit de overeenkomst op hem
rustende verplichtingen en uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als
werkgever rustende verplichtingen. De Leverancier vrijwaart BBN met inachtneming van het
gestelde in artikel 14 voor alle eventuele aanspraken van derden in dit verband en zal BBN de
schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
4. Kosten ter handhaving van de overeenkomst:
Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die door BBN wordt gemaakt ter
handhaving van de naleving van de overeenkomst komen voor rekening van de Leverancier.
5. Overdracht rechten en plichten:
De Leverancier is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
BBN.
6. Rechtswerking:
Het door BBN niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt
geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
7. Relevante informatie:
De Leverancier geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van
BBN verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien de Leverancier,
om wat voor reden dan ook, hiertoe niet overgaat, kan hij in geen enkel geval een beroep
doen op informatieplichtschending door BBN.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, daaronder mede begrepen die welke slechts door één van de Partijen als
zodanig beschouwd wordt, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de uitvoering
van de overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Partijen alsnog een vorm van
geschillenbeslechting te overeenkomen.
9. Verpakkingen:
De Leverancier zal de Goederen zo milieuvriendelijk mogelijk (doen) verpakken. Indien de
Leverancier hierin tekortschiet is BBN bevoegd om de verpakkingsmaterialen voor rekening
en risico van de leverancier aan deze te retourneren.
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10. Verrekening:
BBN is gerechtigd de door haar aan de Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen
met al dan niet opeisbare bedragen, die de Leverancier en/of aan haar gelieerde
ondernemingen, uit welke hoofde dan ook, zijn verschuldigd aan BBN. De Leverancier is tot
enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van BBN
11. Verzekering:
De Leverancier verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de
uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden
die van toepassing zijn. De Leverancier overlegt op verzoek van BBN onmiddellijk inzage in
de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling.
12. Wijziging:
Wijzigingen op de tussen Partijen gesloten overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze
tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen zullen elkaar over en weer tijdig en
schriftelijk informeren indien de naam het adres en overige relevante contactgegevens
wijzigen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio
Brabant-Noord d.d. 09-04-2014.
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