
INKOOPVOORWAARDEN BANKETBAKKERIJ DE MARO BV  / DE MARO FOODGROUP BV

1. Definities  

In de onderhavige algemene voorwaarden en de 
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard 
hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 
Levering: de door Leverancier te leveren producten krachtens 

de overeengekomen specificaties op het door Opdrachtgever 
aangegeven moment en adres. 
Leverancier: de partij die krachtens een overeenkomst met 
de opdrachtgever diensten en/of goederen levert. 
Overeenkomst: de tussen partijen gesloten 
Inkoopovereenkomst. 
Opdrachtgever: de besloten vennootschap Banketbakkerij De 
Maro BV (verder te noemen De Maro BV), gevestigd te Berkel-
Enschot. 
Inkoop Order: de door de opdrachtgever aan Leverancier 

verschafte opdracht tot de levering. 
Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden Inkoop van De 

Maro BV 
Werkdagen: dagen met uitzondering van zaterdagen, 

zondagen en de officiële feestdagen. 
  
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 
aanvragen, aanbiedingen, Overeenkomsten, Inkoop Orders en 
Opdrachten voor een Levering tussen de Opdrachtgever en de 
Leverancier voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders 
schriftelijk is overeengekomen. 
2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden 
van de Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
De Leverancier wordt geacht de toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere 
orders en overeenkomsten met de Opdrachtgever. 
2.3 Bij geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk 
tussen partijen is overeengekomen en deze voorwaarden 
prevaleert hetgeen afzonderlijk is overeengekomen. 
  
3. Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1. Offertes/aanbiedingen/ etc. afkomstig van de Leverancier 
zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte/aanbieding etc. 
ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is. 
3.2. Een Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever 
komt pas tot stand indien Opdrachtgever een 
offerte/aanbieding van Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk 
heeft aanvaard dan wel ter zake een schriftelijke bevestiging 
heeft verstuurd. 
3.3. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een 
offerte/aanbieding zijn voor rekening van Leverancier. 
  
4. Prijzen, Facturering en Betaling  
 4.1 De prijs van de Levering is opgenomen in de Inkoop 
Order en/of Overeenkomst. 
4.2 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, betalingen op 
te schorten indien de Overeenkomst niet of niet correct is 
uitgevoerd. Leverancier heeft niet het recht de 
prestaties/Leveringen van de Overeenkomst voor het niet-
betwiste deel van de Overeenkomst op te schorten. 
4.3 De prijzen zijn in Euro’s. De prijs is exclusief enige 
toepasselijke BTW en de Leverancier doet Opdrachtgever in 
overeenkomst met de betreffende wetgeving een 
belastingfactuur toekomen. 
4.4 Door Opdrachtgever goedgekeurde facturen worden 
binnen 60 dagen na ontvangst factuur en na Levering door 
Opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk een afwijkende 
betalingstermijn is overeengekomen. 
4.5 Betaling geschiedt nadat de Leverancier een factuur 
correct heeft verzonden per e-mail aan: 
administratie@demaro.nl 
4.6 De factuur van de Leverancier zal, naast de wettelijke 
factuurvereisten, de volgende informatie vermelden: 
i)het opdrachtnummer van Opdrachtgever/nummer van de 
Overeenkomst en/of Inkoop Order; 
ii) een beschrijving van de Levering; 
iii) prijs per eenheid; 
iv) BTW identificatienummer/Ibannummer en/of Swiftcode; 
v) de locatie en datum van Levering en alle andere 
noodzakelijke informatie om een correcte betaling te kunnen 
verrichten 
4.7. Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Overeenkomst, 
ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, 
worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze 
tevoren door Leverancier zijn aangemeld en schriftelijk door 
Opdrachtgever zijn opgedragen. 
4.8. Het is de Leverancier verboden zijn uit de opdracht jegens 
Opdrachtgever voortvloeiende vorderingen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel 
dan ook in eigendom over te dragen. Overdraagbaarheid van 
voornoemde vordering is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 
lid 2BW. 
  
5. Levering  
 5.1. Levering van zaken en diensten dient te geschieden op 
de wijze, plaats en tijdstip zoals in de Overeenkomst is 
aangegeven en dient exact overeen te komen met de op 
voorhand door Leverancier met Opdrachtgever 
overeengekomen specificaties zoals omschreven in de 
Inkooporder. Het is de Leverancier niet toegestaan om 
eenzijdig deze specificaties te wijzigen. Evenmin staat het de 
Leverancier vrij om eenzijdig - zonder instemming van de 
Opdrachtgever - de ingrediënten specificaties van de 
grondstoffen te wijzigen. 
5.2. Door de enkele overschrijding van een levertijd is de 
Leverancier in verzuim. 
5.3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is 
Leverancier verplicht elke vertraging of verwachte vertraging in 
de uitvoering van de Overeenkomst terstond aan 
Opdrachtgever mede te delen. 
5.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is 
Leverancier niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, 
wordt voor de toepassing van deze algemene 
inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering 
verstaan. 
5.5. De levering is voltooid op het moment dat de zaken door 
of namens Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen en door 
Opdrachtgever schriftelijk voor akkoord is getekend voor 
aflevering. Deze ondertekening kan Leverancier geen enkel 
recht ontlenen en ondertekening staat bijgevolg niet in de weg 
aan het (bijvoorbeeld) door Opdrachtgever uitoefenen van zijn 
recht (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming van de 
zijde van Leverancier. 
5.6. Leverancier is niet bevoegd haar leveringsverplichting op 
te schorten in het geval Opdrachtgever tekortschiet in de 
nakoming van (één of meer) van haar verplichtingen. 
5.7. Evenmin is het de Leverancier toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier de 
levering van geheel of gedeeltelijk aan een derde op te 
dragen, anders dan voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtgever. 
5.8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever is het de Leverancier niet 
toegestaan gebruik te maken van door derden ter beschikking 
gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. 
5.9 De leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever 
binnen twee werkdagen na het hiervoor genoemde verzoek de 
specificaties van de levering aan Opdrachtgever te 
verstrekken.  
5.10 De Opdrachtgever kan - desgewenst - een (onverwachte) 
audit (doen) laten uitvoeren bij de Leverancier met als doel om 
te controleren dat het productieproces van de Leverancier van 
goede kwaliteit is, dat op zijn minst voldoet aan de daaraan te 
stellen (wettelijke) eisen. De Leverancier is verplicht om aan 
deze audit onverwijlde medewerking te verlenen door alle voor 
de audit in de optiek van Opdrachtgever noodzakelijke 
informatie en/of schriftelijke bescheiden te verstrekken.  
  
6. Annuleren 

6.1 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor  om de 
Levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan 
de Leverancier, mits de wijziging 30 Werkdagen voor Levering 
bekend is gemaakt. 
  
7. Garanties  

7.1 De Leverancier zal de Levering aan Opdrachtgever 
leveren conform de tussen partijen overeengekomen 
specificaties. De Leverancier garandeert verder dat de 
Levering: 
 i) vrij is van enig beperkt recht, kwalitatief recht of andere 
vorderingen van anderen; 
ii) voldoet aan de verwachting van de Opdrachtgever; 
iii) geschikt is voor het doeleinde waarvoor de Levering 
normaliter wordt gebruikt, alsmede voor het doeleinde 
waarover Opdrachtgever de Leverancier in kennis heeft 
gesteld;         iv) geproduceerd is in overeenstemming met alle 
geldende nationale en internationale wet- en regelgeving;       
v) verpakt is in overeenstemming met alle geldende nationale 
en internationale wet- en regelgeving; 
7.2 Indien de Levering op enige wijze gebrekkig is of niet in 
alle opzichten in overeenstemming is met de bovenstaande 
garanties is de Leverancier hiervoor aansprakelijk en zal de 
Leverancier op eigen kosten moeten zorgdragen voor 
onmiddellijke en volledige reparatie, vervanging of correctie 
van enige gebrekkige of niet-conforme Levering of dienst en 
het transport van Opdrachtgever naar Leverancier. Tevens 
heeft Opdrachtgever het recht om de Levering niet te 
accepteren. 
7.3 Indien Opdrachtgever verkochte goederen moet 
terugnemen van haar klanten en de aankoopprijs 
geretourneerd moet worden, zullen de door Leverancier 
gemaakte kosten van de recall volledig voor rekening zijn van 
de leverancier. 
  
8. Eigendom en risico 

8.1. De eigendom en risico van zaken gaan op Opdrachtgever 
over op het moment van aflevering, tenzij anders is 
overeengekomen of de zaak tijdens of na levering door 
Opdrachtgever worden afgekeurd. 
8.2. Leverancier garandeert dat de onbezwaarde eigendom 
van zaken wordt verkregen. 
8.3. Leverancier doet afstand van alle rechten en 
bevoegdheden welke haar toekomen op grond van het 
retentierecht of het recht van reclame of 
eigendomsvoorbehoud. 
8.4. Leverancier dient voor haar rekening zorg te dragen voor 
het verzekeren van transportschade. 
8.5. Leverancier zal door Opdrachtgever ter beschikking 
gesteld materiaal niet mogen gebruiken, noch doen of laten 
gebruiken door derden, voor of in verband met enig ander doel 
laten verrichten van de levering aan dan wel van de 
werkzaamheden voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever 
tevoren schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven 
  
9. Vertrouwelijke informatie  

9.1 De Leverancier zal tot en met drie jaar na beëindiging van 
de Overeenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom 
van € 10.000 per overtreding  aan geen derde partij enige 
vertrouwelijke informatie onthullen van Opdrachtgever, noch 
enige technische- en eigendomsinformatie die door de 
Leverancier is verkregen tijdens het leveren van Levering of 
anderszins (“Vertrouwelijke Informatie”). Als Opdrachtgever 
hierom verzoekt zal de Leverancier alle documentatie en 
andere zaken die Vertrouwelijk Informatie bevatten, en die de 
Leverancier in bezit heeft, onder zich heeft of anderszins 
beheert, aan Opdrachtgever retourneren. De Leverancier 
verbindt zich ertoe dezelfde verplichting op te leggen aan al de 
werknemers, bestuurders of derden die de Leverancier inzet 
voor het leveren van de producten die voor Opdrachtgever 
bestemd zijn. 

  
10. Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Verzekering  
10.1 Indien één van de Partijen tekortschiet in de nakoming 
van één of meer van zijn verplichting(en) uit deze 
Voorwaarden, de Overeenkomst of andere tussen gemaakte 
afspraken, zal de andere partij hem deswege in gebreke 
stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen 
reeds blijvend onmogelijk is, dan wel sprake is van 
overschrijding van een fatale termijn, in welk geval de nalatige 
Partij onmiddellijk in gebreke is. 
10.2 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij 
aansprakelijk voor volledige vergoeding van de door de 
Wederpartij geleden dan wel te lijden schade. 
10.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken 
van derden ter zake van schade als gevolg van 
tekortkomingen of fouten, waarvoor zij op grond van het 
bovenstaande aansprakelijk zijn. 
10.4 Partijen hebben zich op de gebruikelijke wijze en 
adequaat verzekerd, en zullen zich adequaat verzekerd 
houden, voor de risico’s die voortvloeien uit deze 
aansprakelijkheidsregeling. De minimale dekking van zowel de 
bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheid zal van een toereikend 
niveau zijn om een volledige schadevergoeding per geval aan 
de andere Partij te kunnen uitkeren. 
  
11. Overmacht  

11.1 Wanneer een partij door overmacht te kort schiet in de 
nakoming van een verplichting voortvloeiende uit deze 
Voorwaarden, de Overeenkomst, de Inkoop order dan wel 
andere tussen partijen gemaakte afspraken, en indien 
vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel 
indien er meer dan 10 werkdagen zijn verstreken, dan kan de 
wederpartij de Overeenkomst en/of Inkoop order met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk, door middel van 
een aangetekende schrijven, buiten rechte ontbinden, zonder 
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: het 
niet nakomen door een derde van de verplichtingen die deze 
jegens één der partijen op zich heeft genomen, ziekte van 
personeel, gebrek aan personeel, stakingen, 
verkeersstremmingen, ongeschiktheid van de Levering en/of 
dienst, en/of liquiditeit- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de 
zijde van Leverancier. 
  
12. Ontbinding  

12.1 Een Partij heeft het recht om de 
Overeenkomst en/of Inkoop Order of een gedeelte daarvan, 
met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder rechterlijke 
tussenkomst indien de wederpartij na in gebreke stelling niet 
dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder de 
Overeenkomst en/of Inkoop Order en in verzuim is. 
12.2 Onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde, 
hebben Partijen het recht de Overeenkomst en/of Inkoop 
Order met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van 
faillissement, surséance van betaling, overname en liquidatie 
van de Leverancier of in het geval de Wederpartij anderszins 
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. 
  
13. Overdracht rechten en verplichtingen 

13.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen 
uit de Overeenkomsten/of Inkoop Order zonder schriftelijke 
toestemming van de andere partij aan een derde over te 
dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond 
worden geweigerd. 
13.2 Indien Leverancier bij de uitvoering van de 
Overeenkomst, gebruik wil maken van de diensten van 
derden, zal hij daartoe bevoegd zijn na schriftelijk verkregen 
toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op 
onredelijke gronden zal worden onthouden. Door 
Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier 
voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst en/of 
Inkoop Order op hem rustende verplichtingen en de krachtens 
de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als 
werkgever rustende verplichtingen. 
  
14. Overige bepalingen  

14.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding 
van de onderhavige Voorwaarden, Overeenkomst en/of 
Inkoop Order worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
het Arrondissement Zeeland-West-Brabant. Het Nederlandse 
recht beheerst de rechtsverhouding tussen partijen. 
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 
uitgesloten. 


