
 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DE BETHO 

 
 
1. ..........Algemeen 
Onder de gemeenschappelijke regeling De Betho (hierna te noemen De Betho), wordt verstaan het openbaar lichaam, als bedoeld in 
artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd De Betho. 
 
2. ..........Toepasselijkheid 
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij De Betho zaken (waaronder tevens te begrijpen 
door De Betho af te nemen diensten) afneemt. 
Afwijkende voorwaarden van de leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, artikel 6: 225 lid 3 BW is niet van 
toepassing. 
 
3. ..........Overgang eigendom/risico 
Tenzij anders overeengekomen gaan eigendom en risico van de aan De Betho geleverde zaken over op het moment dat deze zijn 
gelost. Aflevering vindt plaats gelost op het door De Betho aangegeven adres. 
 
4. ..........Prijs 
De overeengekomen prijs is voor de overeengekomen tijdsduur vast en onverrekenbaar, inclusief de verpakking en emballage met 
uitzondering van leenemballage. Indien door de leverancier statiegeld op de emballage wordt bedongen en/of wettelijke 
voorschriften de leverancier verplichten de emballage terug te nemen, dan geschiedt dit voor rekening van de leverancier. 
 
5. ..........Toerekenbare tekortkoming 
Leverancier is verplicht de order binnen de gestelde termijn en op de overeengekomen plaats uit te voeren c.q. af te leveren.  
De Betho is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de 
leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a…….. leverancier enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waarvan tevens sprake is 
indien naar het redelijk oordeel van De Betho vaststaat, of uit mededelingen van leverancier mag worden afgeleid, dat nakoming 
zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn of indien De Betho goede gronden heeft te vrezen dat leverancier in de nakoming zal tekort 
schieten en deze niet terstond voldoet aan een verzoek van De Betho om deugdelijke zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen; 
b. ........... leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele wordt gesteld 
of zijn bedrijf liquideert, dan wel zijn bedrijf aan een derde verkoopt; 
Eén en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van door De Betho geleden schade. 
 
6. ........... Rekening leverancier 
Bij gebreke van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming is De Betho gerechtigd, mits tevoren bij gewone kennisgeving 
aangekondigd, in spoedeisende gevallen, waaronder mede begrepen gevallen waarin De Betho op haar beurt gehouden is de 
zaken, al dan niet bewerkt, aan derden door te leveren, voor rekening van leverancier het nodige door derden te doen verrichten. 
 
7. ........... Zorgplicht 
De Betho is niet verplicht de door leverancier geleverde - of te leveren zaken te keuren. Leverancier garandeert dat de zaken zijn 
vervaardigd, verpakt, opgeslagen en vervoerd met de grootst mogelijke zorg, van constante kwaliteit zijn en voorts geheel in 
overeenstemming met de overeenkomst. 
Indien daaraan naar het redelijk oordeel van De Betho niet is voldaan zal De Betho leverancier hiervan mededeling doen. In dat 
geval, alsmede indien de zaken worden afgekeurd als bedoeld in het volgende artikel, verplicht leverancier zich binnen 10 dagen na 
ontvangst van de betreffende mededeling, naar keuze van De Betho vervangende zaken te leveren of de reeds betaalde koopprijs te 
restitueren onder teruggave van het reeds geleverde, onverminderd alle overige rechten van De Betho uit de overeenkomst, de Wet 
of deze voorwaarden. 
 
8. ........... Inspecties/gebruikte materialen 
a. ........... Te allen tijde is De Betho gerechtigd te leveren of geleverde zaken te inspecteren. Kosten hiervan komen voor rekening 
van leverancier indien de zaken niet voldoen aan de overeengekomen specificaties; 
b. ........... Zaken en verpakkingen mogen geen C.F.K.'s bevatten en tevens mogen ten behoeve van het productieproces geen 
C.F.K.'s worden gebruikt. Zaken en verpakkingen mogen eveneens geen cadmium bevatten; 
 
 
9. ........... Verandering 
Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen is leverancier gehouden tevoren over elke verandering in samenstelling of 



verpakking van de zaken of van haar eigenschappen met De Betho overleg te voeren, bij gebreke waarvan leverancier voor schade 
die het gevolg is van een dergelijke wijziging aansprakelijk is. 
 
10. ......... Betaling 
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de betaling binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij De Betho tegen 
uitvoering van de order binnen deze betalingstermijn schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De Betho is steeds gerechtigd al haar 
tegenvorderingen uit welken hoofde ook te verrekenen. 
Indien de factuur eerder is ontvangen dan dat de zaken zijn ontvangen, geldt dat betaald wordt binnen 30 dagen na ontvangst van 
deze zaken. 
 
11. ......... Hulpmiddelen 
Leverancier verplicht zich alle door hem voor uitvoering van de orders aangeschafte en/of vervaardigde artikelen, zoals modellen, 
stempels, matrijzen, vormen, kalibers, tekeningen alsmede alle intellectuele eigendomsrechten op deze artikelen kosteloos aan 
De Betho over te dragen. In geval leverancier deze artikelen bij derden aanschaft en heeft betaald zal De Betho, indien 
overeengekomen, daarvoor een redelijke vergoeding betalen. Leverancier zal deze artikelen afzonderlijk opslaan en duidelijk als 
eigendom van De Betho kenmerken. Het is hem niet toegestaan deze te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen of aan derden 
in gebruik te geven. 
Overigens is leverancier tot volledige geheimhouding verplicht ten aanzien van al hetgeen hem uit hoofde van de relatie met De 
Betho met betrekking tot het bedrijf van De Betho bekend is. 
 
12. .......... Eigendomsrechten 
Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en het gebruik daarvan geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel 
eigendomsrecht van derden en verbindt zich jegens De Betho en haar leveranciers tot volledige vergoeding van alle schade die 
De Betho of haar leveranciers als gevolg van inbreuk op deze rechten mochten lijden. 
 
13. .......... Overmacht 
Onder overmacht zal slechts worden verstaan hetgeen naar algemeen geldend Nederlands recht daaronder wordt begrepen. Met 
name zal geen beroep op overmacht kunnen worden gedaan op grond van machine- of productiestoring of niet tijdige leveranties 
aan leverancier door derden. 
 
14. .......... Domicilie, toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten die tot stand komen - daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn- is uitsluitend 
het Nederlands recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing. 
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen De Betho en leverancier waarop deze algemene 
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg. 
 
15. .......... Conversie 
Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan wel van een met inachtneming van deze algemene 
inkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst, niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
Conversie als bedoeld in artikel 3:42 B.W. wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten. 
 
16. .......... Inwerkingtreding 
Deze inkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 januari 2007 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Middelburg.  
Hiermee vervallen alle overige inkoopvoorwaarden. 




