
 Algemene voorwaarden Lokaal Inkopen B.V. 
 

 
J.P.C. van Loenhout  Directeur Lokaal Inkopen B.V.         Pagina 1 van 1 
Telefoon: 0031 630700644 / E-Mail: info@lokaalinkopen.nl / Internet: www.lokaalinkopen.nl  
IBAN: NL65 KNAB 0409 8269 36 / KvK nummer:82703205 / BTW nummer: NL862572927B01  

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Lokaal Inkopen B.V.  
Onze organisatie wordt in de algemene voorwaarden aangedud als “LI bv”. De wederpartij van LI bv zal worden aangedud als de “klant”. 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zjn van toepassing op ale door LI bv gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door LI bv gesloten overeenkomsten waarbij LI bv zch verplcht tot het leveren 

van diensten en/of zaken. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de klant bij de acceptatie van een aanbod of offe te of het sluten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij 
deze door LI bv utdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaa den binden LI bv slechts voor zover deze utdrukkelijk schriftelijk tussen LI bv en de klant zijn overeengekomen. 
 

Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1 Aanbiedingen (offe tes) en prijslijsten van LI bv zijn, tenzij daarin utdrukkelijk anders s aangegeven, vrijblijvend. 
22 Een overeenkomst van koop en verkoop dan wel tot het verrchten van diensten wodt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat LI bv een bestelling en/of opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan 

wel met de utvoering daarvan is begonnen. 
 

Artikel 3: Prijs en betaling 
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief btw en andere belastingen en/of heffingen die van overhedswege worden opgelegd. Wijzigingen in van overhedswege opgelegde 

belastingen en/of heffingen worden altijd aan de klant doorberekend. LI bv is gerechtigd de overeengekomen prjs tussentijds te verhogen wanneer zch na het sluten van de oveeenkomst stijgingen voordoen 
in de kosten van materialen of diensten die voor de utvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van LI bv beïnvloeden.  

32 Betalingen door de klant dienen te worden gedaan binnen 15 dagen na de factuurdatum op de door LI bv voorgeschreven wijze, tenzij schrifteljk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.  
33 Verrekening door de klant van de door LI bv aan haar gefactueerde bedragen met een door de klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de klant in verband met een door haar 

gestelde vodering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door LI bv uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 
3.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een ente van 1,5% 

per maand verschuldigd worden. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan LI bv te voldoen, kan de vordering ut handen worden gegeven, in welk geval de klant naast 
het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de butengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wodt bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met 
een minimum van € 230,00.  

3.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van ale verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

3.6 Indien de kredietwaardighed van de klant daartoe naar het oordeel van LI bv aanleding geeft, is LI bv bevoegd om de levering van goedeen of diensten op te schorten, tot de klant voldoende zekerhed voor 
zijn betalingsverplchtingen heeft verschaft.  

3.7 De klant is aansprakelijk voor eventuele schade die LI bv ten gevolge de vertraagde aflevering zal lijden.  
38 Onverminderd het hiervoor bepaalde is LI bv bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door mddel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zodra de klant in staat van faillissement wordt 

verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de klant, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verkla en van de wettelijke schuldsaneringsregeling door de rechtbank wodt 
ingewilligd of de klant door beslaglegging, onder curatelensteling of anderszins de beschikkingsbevoegdhed over haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de ut de 
ove eenkomst voortvloeiende verplchtingen verklaart na te zullen komen en binnen zeven kalenderdagen na een daartoe st ekkend verzoek een naar het oordeel van LI bv deugdelijke zekerhed wodt 
verst ekt voor al hetgeen de klant aan LI bv verschuldigd s en nog zal worden. Door de ontbinding woden vorderingen van LI bv op de klant onmddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door LI bv 
als gevolg van de ontbinding geleden schade. 
 

Artikel 4: Leveringen 
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door LI bv opgegeven levertjden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Leveringstermijnen vangen aan op de datum waarop de order door LI bv schriftelijk 

is bevestigd. 
42 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering Franco aan het met de klant ove eengekomen afleveringsadres. Het is LI bv toegestaan om een order in gedeelten te leveren of een opdracht in 

gedeelten ut te voeen. In dat geval heeft LI bv het echt de in gedeelten geleverde order of utgevoe de opdracht in gedeelten en dus afzonderlijk te factu eren. 
43 De klant is verplcht de bestelde zaken en/of overeengekomen werkzaamheden af te nemen. Het risco voor geleve de zaken gaat op de klant over op het moment dat LI bv deze ter aflevering heeft 

aangeboden. 
4.4 De klant dient de afgeleverde zaken en/of verrchte werkzaamheden nauwgezet te controleren op zchtbare geb eken en teko tkomingen. Eventuele geb eken en teko tkomingen dienen binnen vee tien 

werkdagen na levering/verrchting schriftelijk bij LI bv te worden gemeld. Bij aflevering/verrchting van niet zchtba e gebreken dienen schriftelijk bij LI bv te worden gemeld binnen vee tien dagen na 
constatering van het betreffende gebrek. 

4.5 Indien is overeengekomen dat LI bv apparatuur, software, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het utvoeren van de werkzaamheden 
noodzakelijke specifcaties. 
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Aan de klant geleverde zaken blijven het eigendom van LI bv totdat alle door de klant ut welken hoofde dan ook aan LI bv verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan, dan wel ter voldoening daarvan 

voldoende zekerhed heeft verschaft, zulks ter beoordeling van LI bv. 
 

Artikel 6: Medewerking door de klant 
6.1 Indien voor de utvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de klant ter beschikking van LI bv zjn gesteld of indien de klant op 

andere wijze niet aan zijn verplchtingen heeft voldaan, is LI bv bevoegd tot opscho ting van de uitvoering van de oveeenkomst en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van LI bv aan de klant 
in ekening worden gebracht. 

62 De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de door LI bv geleverde zaken en diensten, alsmede voor het beveiligen van zijn vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van LI bv 
7.1 Ingeval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-goede levering, hoe ook, is aan de plcht van LI bv tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht c.q. 

waartoe opdracht s gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar keuze van LI bv. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zullen de geleverde goederen tegen 
terugbetaling van de koopsom door LI bv worden teruggenomen. 

72 De aansprakeljkhed van LI bv is utdrukkelijk beperkt tot het in ld 1 van dt a tikel bepaalde, zodat zij nimmer aansprakelijk is voor enige (ve dere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij mtsdien 
niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende ut aanspraken van derden jegens de afnemer, vertragingsschade of 
welke andere schade dan ook. 

73 LI bv is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de klant verstrekte inlchtingen, adviezen of materialen. 
7.4 De aansprakeljkhed van LI bv is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde (exclusief omzetbelasting) van de door de klant aan LI bv 

opgedragen leveringen en/of werkzaamheden met een maximum van het honorarium, welke s gefactureerd over de laatste zes maanden (exclusief omzetbelasting). 
7.5 Het in dt artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkhed van LI bv voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of oekelooshed van haar onde geschikten alsmede eventuele aansprakelijkhed ut 

hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkhed. 
7.6 De klant is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met LI bv indien LI bv zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toe ekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de klant te 

voldoen. Betalingsverplchtingen welke ontstaan voor het tijdstp van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleve de diensten, blijven onverminderd in stand. In voorkomende gevallen is de 
aansprakelijkhed van LI bv beperkt tot maximaal het bedrag als genoemd in artikel 7.4. 

7.7 Het in dt artikel bepaalde geldt tevens ten aanzien van derden die LI bv ter nakoming van de met de klant gesloten overeenkomst inschakelt. 
 

Artikel 8: Vrijwaring 
8.1 LI bv is jegens derden nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de utvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst. De klant vrijwaa t LI bv tegen iedere aansprakelijkheid jegens derden, en zal 

in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienove eenkomstige exoneratie t.b.v. LI bv bedingen.  
82 Indien en voor zover een onrechtmatige daad van de klant of een niet-nakoming van contractuele of wettelijke verplchtingen door de klant tot gevolg zou hebben dat LI bv jegens een derde aansprakelijk 

wordt, vrijwaart de klant LI bv volledig tegen alle gevolgen, waa onder doch niet utsluitend bedrijfsschade, kosten en rente, van die aansprakelijkhed. 
 

Artikel 9: Overmacht 
9.1 LI bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplchting indien dt voor de LI bv redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buten toedoen van LI bv ontstane veranderingen in de bij het aangaan der 

verplchtingen bestaande omstandigheden. 
9.2 Een teko tkoming in de nakoming van een verplchting van LI bv geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risco in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, 

onderaannemers, vervoerders en/of ande e ingeschakelde de den, bij brand, werkstaking of utsluting, relletjes of op oer, oorlog, overhedsmaatregelen, waaonder utvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst 
en alle andere omstandigheden welke van dien aa d zijn dat gebondenhed niet meer van LI bv kan worden geve gd.  
 

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie 
10.1 Partijen verplchten zch over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen ut hoofde van de met de ande e pa tij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze 

bekend moet zijn dat de informatie als ve trouwelijk of geheim heeft te gelden als ve trouwelijk of geheim te behandelen. 
 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 
11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en ove eenkomsten van LI bv is het Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (Unted Natons Conventon on Contracts for the Internatonal Sale 

of Goods) wordt utdrukkelijk utgesloten. 
112 Ale geschillen voo tvloeiende ut offertes, aanbiedingen en ove eenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de echtbank te Breda. Dit beding laat 

onverlet de bevoegdhed van LI bv om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die zonder opname van dt beding bevoegd zou zijn. 
 
Deze voorwaa den zijn voor het laatst aangepast op 28 december 2021. 


