
INKOOPVOORWAARDEN CROWN OF HOLLAND B.V. 

 

I. ALGEMEEN DEEL 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze inkoopvoorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. 
enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de context 
van de bepalingen niet dwingend anders voortvloeit. 

1. Crown of Holland: Crown of Holland B.V., de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, 
gevestigd aan Agriport 161, 1775TA te Middenmeer, ingeschreven in het Handelsregister 
onder KvK-nummer 54121760. 

2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Crown of Holland een 
overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot het verlenen van 
diensten door deze opdrachtnemer. 

3. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Crown of Holland een 
overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot levering van 
producten door deze leverancier. 

4. Wederpartij: iedere contractuele wederpartij van Crown of Holland; de opdrachtnemer 
als bedoeld in lid 2 dan wel leverancier als bedoeld in lid 3. 

5. Partijen: Crown of Holland en de wederpartij gezamenlijk. 
6. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Crown of Holland tot stand gekomen 

overeenkomst, waarmee de opdrachtnemer zich jegens Crown of Holland heeft 
verbonden tot het verlenen van diensten c.q. de leverancier zich jegens Crown of Holland 
heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten. Indien de overeenkomst 
tussen partijen voorziet in het verlenen van diensten door de opdrachtnemer, wordt “de 
overeenkomst” in deze inkoopvoorwaarden ook wel aangeduid als “de opdracht”. 

7. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer te verrichten 
werkzaamheden, activiteiten en/of andere handelingen waartoe de opdrachtnemer zich 
jegens Crown of Holland heeft verbonden, anders dan in verband met de verkoop en 
levering van producten. 

8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door de leverancier aan Crown of 
Holland te leveren zaken. 

9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van 
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk 
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, alsmede op elke 
(precontractuele) relatie tussen Crown of Holland en de wederpartij voorafgaande aan 
het tot stand komen van een overeenkomst. Indien partijen eenmaal onder 
toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden hebben gecontracteerd, wordt geacht dat 
deze inkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op latere tussen partijen gesloten 
overeenkomsten, zonder dat Crown of Holland gehouden is deze inkoopvoorwaarden 
steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen. 

2. De toepasselijkheid van de leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de 
wederpartij is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

3. Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, dan wel indien Crown of 
Holland voorafgaand aan het aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk te 
kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van deze inkoopvoorwaarden over te 
(zullen) gaan. 

4. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, 
afwijkt van het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden, geldt hetgeen partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze 
inkoopvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een 
voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een 
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod, zoals een offerte of 
prijsopgave, kan te allen tijde door Crown of Holland worden ingetrokken of worden 
gewijzigd, zonder dat Crown of Holland daarvoor aan de wederpartij enige kosten is 
verschuldigd. De wederpartij zal voorts geen kosten in rekening brengen voor het 
verstrekken van een aanbod door de wederpartij aan Crown of Holland. 

2. Een aangevraagde offerte of prijsopgave zal gedurende ten minste 30 dagen na het 
verstrekken daarvan door de wederpartij, of zoveel langer of korter als in de aanvraag 
van Crown of Holland is vermeld, geldig zijn. 

3. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Crown of Holland de offerte 
of prijsaanvraag van de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De 
bedoelde aanvaarding is uitsluitend rechtsgeldig wanneer zulks door een daartoe 
bevoegde vertegenwoordiger van Crown of Holland is geschied. 

4. Een overeenkomst kan tevens tot stand komen zonder dat daaraan een offerte- of 
prijsaanvraag van Crown of Holland voorafgaat. In zodanig geval komt de overeenkomst 
tot stand op het moment dat de wederpartij de bestelling of de door Crown of Holland 
voorgestelde opdracht heeft bevestigd. Een bestelling c.q. voorgestelde opdracht 
verbindt Crown of Holland uitsluitend wanneer de bestelling is geplaatst c.q. de opdracht 
is voorgesteld door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Crown of Holland. 

5. Indien partijen voor kortere of langere tijd vaste prijsafspraken hebben gemaakt, zijn 
deze geldig gedurende de daartoe uitdrukkelijk overeengekomen periode. Bij gebreke 
van een dergelijke periode, gelden de afgesproken prijzen totdat de wederpartij de 
toepasselijkheid van de betreffende prijzen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft 
ingetrokken, dan wel aan Crown of Holland mededeling heeft gedaan van een wijziging 
in de toepasselijke prijzen, met inachtneming van de eventueel daarbij vermelde termijn 
van inwerkingtreding. 

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

1. De wederpartij zal haar verplichtingen uit de overeenkomst, voor zover dat gelet op de 
aard van de te verrichten prestaties redelijkerwijs nodig is, in nauwe samenwerking met 
Crown of Holland nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de 
wederpartij. 

2. De wederpartij zal Crown of Holland op diens eerste verzoek op de hoogte houden van 
de uitvoering van de overeenkomst en alle gevraagde inlichtingen verstrekken. De 
wederpartij zal Crown of Holland tevens op eigen initiatief op de hoogte houden van de 
uitvoering van de overeenkomst en inlichtingen verstrekken voor zover de wederpartij 
redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie van belang is of kan zijn voor Crown 
of Holland. De wederpartij dient Crown of Holland in elk geval terstond in kennis te 
stellen van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming 
van de verplichtingen van de wederpartij, of van feiten en omstandigheden waarmee 
partijen bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening hebben gehouden. 

3. Slechts met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Crown of 
Holland, is de wederpartij gerechtigd haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten 
en/of verplichtingen over te dragen aan derden. 

4. De wederpartij zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde 
wettelijke voorschriften naleven. De wederpartij is zelf verantwoordelijk om de 
eventueel door haar ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden 
tussen de wederpartij en Crown of Holland ter zake de uitvoering van de overeenkomst. 

5. Slechts voor zover de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van Crown of Holland is gemachtigd, zal de wederpartij optreden als 
gemachtigde van Crown of Holland, bij gebreke waarvan de gevolgen daaruit 
voortvloeiende, voor rekening en risico van de wederpartij komen. 

6. Crown of Holland zal op verzoek van de wederpartij alle inlichtingen en gegevens 
verstrekken voor zover zulks nodig is om de overeenkomst deugdelijk te kunnen 
uitvoeren. Crown of Holland zal zich voorts inspannen om alle redelijkerwijs van hem te 
vergen medewerking te verlenen die nodig is voor een deugdelijke uitvoering van de 
overeenkomst. 

ARTIKEL 5. | KWALITEIT, KEURING EN GARANTIE 

1. De wederpartij garandeert dat de geleverde producten en/of diensten aan de 
overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de wettelijke voorschriften 
beantwoorden. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de producten en/of 
diensten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval aan de gebruikelijke eisen 
van kwaliteit, deugdelijkheid en doelmatigheid te voldoen. 

2. Crown of Holland is gerechtigd om de producten en/of opgeleverde diensten te keuren. 
Waar nodig verleent de wederpartij haar medewerking daaraan. Indien Crown of Holland 
het (op)geleverde niet goedkeurt, geeft hij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring 
onthouden wordt. 

ARTIKEL 6. | GEHEIMHOUDING 

1. De wederpartij is verplicht om al hetgeen dat bij de uitvoering van de overeenkomst haar 
ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs als bekend 
mag worden verondersteld, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het 
vertrouwelijke karakter aanwezig is, strikt geheim te houden, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift dan wel een gerechtelijke uitspraak tot bekendmaking aan derden 
verplicht. De wederpartij zal de onder haar werkzame personen en/of door haar 
ingeschakelde derden tevens verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

2. De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Crown of Holland een 
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen door de bij de overeenkomst door de 
wederpartij betrokken of te betrekken personen. 

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. De wederpartij garandeert dat de verkochte producten c.q. verleende diensten, alsook 
al hetgeen daarmee samenhangt of daaruit voortvloeit, vrij zijn van alle bijzondere lasten 
en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Crown of Holland in de weg 
zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of 
auteursrechten. De wederpartij vrijwaart Crown of Holland van alle aanspraken van 
derden ter zake. In geval van aanspraken van derden ter zake, zal de wederpartij alles in 
het werk stellen om in overleg met Crown of Holland te bewerkstelligen dat Crown of 
Holland het ongestoorde gebruik van de geleverde producten c.q. verleende diensten zal 
kunnen voortzetten.  

2. In geval van aanspraken van derden ten aanzien waarvan de in het vorige lid bedoelde 
vrijwaringverplichting geldt, zal de wederpartij alle schade vergoeden die daardoor voor 

Crown of Holland is ontstaan, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 
alsook kosten van rechtsbijstand. 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Crown of Holland is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs 
rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor 
zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst (waaronder het bepaalde 
in deze inkoopvoorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan 
wel na het sluiten van de overeenkomst Crown of Holland ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen 
niet zal nakomen. Indien de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij niet 
blijvend onmogelijk is, bestaat de bevoegdheid tot ontbinding pas indien de wederpartij 
schriftelijk door Crown of Holland in gebreke is gesteld, in die ingebrekestelling een 
redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en nakoming ook na verstrijken van de 
laatstbedoelde termijn is uitgebleven. 

2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van 
betaling heeft aangevraagd, haar onderneming liquideert of aan een derde overdraagt, 
enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins 
niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Crown of Holland gerechtigd de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Voorts is Crown of Holland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor 
zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet 
van hem kan worden gevergd. 

4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in 
verband met het door Crown of Holland op grond van dit artikel uitgeoefende 
opschortings- of ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die 
Crown of Holland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst 
lijdt, te vergoeden.  

6. Indien Crown of Holland de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle 
eventueel nog openstaande vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

7. Ontbinding als in dit artikel bedoeld, geschiedt aan de hand van een aan de wederpartij 
gerichte buitengerechtelijke schriftelijke verklaring.  

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING IN HET ALGEMEEN 

1. De wederpartij vrijwaart Crown of Holland van eventuele aanspraken van derden ter 
zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de 
wederpartij van de overeenkomst en het gebruik of de toepassing van de door de 
wederpartij geleverde zaken, dan wel verleende diensten. 

2. De wederpartij staat ervoor in dat zij vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat 
verzekerd is tegen de risico’s verbonden aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal 
zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering daarvan. Eventuele 
verzekeringen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn 
en waarover de wederpartij nog niet beschikt, zal de wederpartij afsluiten tenminste 
voordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven. De wederpartij zal verzekerde 
bedragen en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet 
ten nadele van Crown of Holland wijzigen, tenzij Crown of Holland daarvoor zijn 
voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verleend. 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING 

1. De wederpartij zal de overeenkomst uitvoeren tegen de uitdrukkelijk overeengekomen 
prijzen. Door de wederpartij vermelde prijzen zijn in euro, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

2. Eventueel door de wederpartij verrichte prestaties die niet uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen, komen slechts voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande 
schriftelijke instemming van Crown of Holland. 

3. De wederpartij staat ervoor in dat de door haar aan Crown of Holland te verstrekken 
facturen aan de wettelijke eisen voldoen. 

4. De wederpartij hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de 
factuur of zoveel korter als uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de producten of 
diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst, is Crown of Holland gerechtigd om 
zijn betalingsverplichtingen naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIENSTEN 

ARTIKEL 11. | UITVOERING VAN DE DIENSTEN 

1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon of bepaalde personen door 
Crown of Holland is verstrekt, is het de opdrachtnemer niet toegestaan om de opdracht 
zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Crown of Holland uit te laten voeren 
door (een) andere(n). 

2. Tenzij zulks gelet op de aard van de opdracht redelijkerwijs niet relevant is, is de 
opdrachtnemer gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de 
aanwezigheid van de voor de uitvoering van de diensten benodigde gereedschappen en 
overige hulpmiddelen. Voorts draagt de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico 
zorg voor zijn eigen transport, alsmede het transport van de bij de uitvoering van de 
opdracht te verwerken zaken. 

3. De opdracht dient in overeenstemming met alle door Crown of Holland verstrekte 
gegevens, alsmede overeenkomstig de overige door Crown of Holland verstrekte 
aanwijzingen, te worden uitgevoerd. 

4. Partijen beogen nadrukkelijk niet met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de 
zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtnemer voert opdrachten 
uit voor eigen risico. 

5. De opdrachtnemer is verplicht de opdracht uit te voeren naar de eisen van een goed 
vakmanschap en het overigens krachtens de opdracht bepaalde. De opdrachtnemer 
dient zich bij de uitvoering van de diensten te richten naar de wettelijke regelingen en 
andere (overheids)voorschriften. 

6. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van de opdracht gehouden alle hem 
ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de daaruit voortvloeiende c.q. 
daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en 
correct na te komen. De opdrachtnemer vrijwaart Crown of Holland van alle aanspraken 
van derden die menen dat Crown of Holland de in de vorige volzin omschreven 
verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan geheel of gedeeltelijk in 
gebreke is gebleven.  

7. De opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de opdracht de nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen en in stand te laten. Crown of Holland draagt nimmer 
enige aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van niet of onvoldoende getroffen 
veiligheidsmaatregelen ontstaat. De opdrachtnemer vrijwaart Crown of Holland van alle 
aanspraken van derden ter zake. 

8. De opdrachtnemer is verplicht Crown of Holland terstond mededeling te doen van alle 
tijdens de uitvoering van de opdracht intredende bijzondere feiten en omstandigheden, 
welke voor Crown of Holland redelijkerwijs relevant kunnen zijn. De opdrachtnemer 
meldt tijdig als zich extra werkzaamheden voordoen. Aanvullende diensten komen 
slechts voor vergoeding in aanmerking als deze vooraf schriftelijk door Crown of Holland 
zijn goedgekeurd. 

9. Voor zover de diensten worden verleend op locatie van Crown of Holland, dienen de door 
de opdrachtnemer tewerkgestelde personen zich te houden aan de vastgestelde 
huisregels van die locatie. 

10. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een of meer van de door 
de opdrachtnemer tewerkgestelde personen niet naar behoren functioneren en/of 
wegens omstandigheden hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten, dan is de 
opdrachtnemer op verzoek van Crown of Holland gehouden de desbetreffende 
perso(o)n(en) zo spoedig mogelijk te vervangen. Indien zulks onmogelijk is, is Crown of 
Holland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Eventuele extra kosten die gepaard 
gaan met de vervanging, komen voor rekening van de opdrachtnemer. 

11. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door de opdrachtnemer tewerkgestelde 
personen gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER 

1. De opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor 
zowel haar eigen prestaties, prestaties van personeel van de opdrachtnemer, alsmede 
prestaties van de door de opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden. 

2. De opdrachtnemer garandeert voor eigen rekening en risico eventuele tekortkomingen 
in de opdrachtuitvoering te herstellen. Voorts is de opdrachtnemer gehouden de 
eventuele schade die ten gevolge van een tekortkoming van de opdrachtnemer voor 
Crown of Holland of derden ontstaat, te vergoeden en deze schade zoveel mogelijk te 
beperken. Voor zover dat in redelijkheid van de opdrachtnemer kan worden gevergd, 
herstelt de opdrachtnemer een tekortkoming in de opdrachtuitvoering binnen 24 uur 
nadat Crown of Holland de opdrachtnemer op de hoogte heeft gesteld van het bestaan 
van de tekortkoming. 

3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tot afdracht van inkomstenbelastingen en 
premies. De opdrachtnemer vrijwaart Crown of Holland van alle aanspraken van de fiscus 
ter zake. De opdrachtnemer zal, indien wettelijk vereist dan wel op verzoek van Crown 
of Holland, met een G-rekening werken. Indien Crown of Holland geconfronteerd wordt 
met een naheffing, boetes en/of heffingsrente, komen deze voor rekening van de 
opdrachtnemer. 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INHUUR 

PERSONEEL 

Het bepaalde in dit hoofdstuk vindt toepassing op de overeenkomst die voorziet in het 
verlenen van diensten, betreffende de beschikbaarstelling door de wederpartij aan 
Crown of Holland van een of meerdere arbeidskrachten die werkzaamheden verrichten 
onder toezicht en leiding van Crown of Holland. In zodanig geval treedt de wederpartij 
niet op als opdrachtnemer in de zin van het vorige hoofdstuk. Het bepaalde in het vorige 
hoofdstuk is evenwel van toepassing op de inhuur van personeel als bedoeld in dit 
hoofdstuk, behoudens voor zover de aard en/of strekking van de bepalingen uit het 
vorige hoofdstuk aan toepassing in de weg staan. 

 

 

ARTIKEL 13. | DEFINITIE ARBEIDSKRACHT 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, 
bijvoorbeeld uitzendkracht, gedetacheerde of payrollkracht, in loondienst van de 
wederpartij of een derde, en die onder toezicht en leiding van Crown of Holland 
werkzaamheden verricht. 

ARTIKEL 14. | DIVERSE BEPALINGEN 

1. De wederpartij zal de arbeidskracht op de hoogte stellen van alle regels binnen de 
organisatie van Crown of Holland, waaronder ten minste begrepen een algemene 
introductie van Crown of Holland, informatie over de locatie van Crown of Holland, 
werkomstandigheden, huisregels, werktijden, pauze en lunchtijden, werkkleding en 
veiligheidsvoorschriften. 

2. Crown of Holland zal voor adequate en veilige werkruimte zorgen en tevens voor een 
correcte naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsomstandigheden, in het 
bijzonder de Arbeidsomstandighedenwet. Crown of Holland verstrekt aan de wederpartij 
of aan de arbeidskracht tijdig alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering 
van de werkzaamheden. 

3. De door Crown of Holland aan de arbeidskracht ter beschikking gestelde hulpmiddelen 
blijven eigendom van Crown of Holland.  

4. Crown of Holland heeft het recht van iedere arbeidskracht een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) te vragen. De wederpartij zal aan deze vraag terstond gehoor geven en de 
VOG op zo kort mogelijke termijn aan Crown of Holland overhandigen. 

5. Wekelijks zal de arbeidskracht een werkbrief invullen, waarop de door de arbeidskracht 
voor Crown of Holland gewerkte uren worden genoteerd. De werkbrieven dienen door 
de direct leidinggevende van de arbeidskracht bij Crown of Holland ter goedkeuring te 
worden ondertekend. De arbeidskracht verstrekt een kopie van de werkbrief aan Crown 
of Holland en behoudt zelf een kopie. Een kopie van de getekende werkbrief dient door 
de wederpartij bij de factuur te worden gesloten. Zonder een dergelijke kopie wordt de 
factuur niet voldaan. 

6. De arbeidskracht zal zijn werkzaamheden zoveel mogelijk tijdens kantooruren van Crown 
of Holland verrichten en in overeenstemming met de op de betreffende locatie geldende 
werktijdregeling. De werktijden die voor de arbeidskracht van toepassing zijn, sluiten aan 
bij de duur van de arbeidsweek van Crown of Holland, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

7. Verlies van uren in verband met kort verzuim, bijvoorbeeld wegens tandarts- of 
doktersbezoek, wordt door de betreffende arbeidskracht zoveel mogelijk ingehaald, dan 
wel worden deze uren niet aan Crown of Holland in rekening gebracht, zulks ter 
beoordeling van Crown of Holland.  

8. Uren welke de arbeidskracht werkzaam is in opdracht van Crown of Holland, buiten de 
normale werkdagen en werktijden, worden beschouwd als overwerk. Overwerk komt 
slechts voor vergoeding in aanmerking na voorafgaand overleg tussen Crown of Holland 
en de arbeidskracht. 

9. Verlofdagen van de arbeidskracht zullen in goed overleg tussen de arbeidskracht en 
Crown of Holland worden vastgesteld. 

ARTIKEL 15. | ZIEKMELDING ARBEIDSKRACHTEN 

1. De wederpartij is gehouden een ziekmelding van de arbeidskracht zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk om 9.00 uur op de eerste ziektedag, aan Crown of Holland te melden. De 
wederpartij verzorgt de melding aan de voorgeschreven instanties. 

2. In geval ziekte van de arbeidskracht langer dan twee weken voortduurt, kan Crown of 
Holland vervanging van de arbeidskracht verlangen. 

3. Over de periode waarin de arbeidskracht ziek is, is Crown of Holland geen vergoeding 
aan de wederpartij verschuldigd.  

ARTIKEL 16. | VERVANGING ARBEIDSKRACHTEN 

De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat arbeidskrachten die ter beschikking 
worden gesteld van Crown of Holland voldoen aan de door Crown of Holland gestelde 
eisen. Indien Crown of Holland van oordeel is dat de arbeidskracht de opgedragen 
werkzaamheden of enige deel daarvan niet of niet naar behoren vervult, niet past bij 
Crown of Holland of zich schuldig maakt aan wangedrag, heeft Crown of Holland het 
recht van de wederpartij te verlangen dat op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 
binnen twee dagen na kennisgeving daarvan aan de wederpartij, voor vervanging van de 
arbeidskracht wordt zorggedragen. De eventuele extra kosten die ontstaan in verband 
met de vervanging, komen voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Crown of Holland is niet aansprakelijkheid voor ziekte, letsel, en/of overlijden van de 
arbeidskracht en/of verlies van en/of schade aan de eigendommen van arbeidskracht 
dan wel de wederpartij zelf, indien de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid 
van de arbeidskracht. De wederpartij vrijwaart Crown of Holland ter zake van al haar 
aanspraken en aanspraken van derden, waaronder de arbeidskracht in het bijzonder 
begrepen. 

2. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhouding en afdracht van 
loonbelasting en premies welke de wederpartij verschuldigd is ter zake van de verrichte 
werkzaamheden door de arbeidskracht. De wederpartij vrijwaart, met betrekking tot de 
ketenaansprakelijkheid, Crown of Holland ter zake. Crown of Holland behoudt zich het 
recht voor eventuele heffingen loonbelasting en premies, inclusief boetes en 
heffingsrente volledig op de wederpartij te verhalen. 

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR LEVERANCIERS 

ARTIKEL 18. | VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

1. De levering van producten dient te geschieden op de wijze, plaats en tijd zoals 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan 
Crown of Holland gerechtigd is zulks te bepalen. 

2. Indien de leverancier de producten niet levert volgens de overeengekomen 
leveringstermijn, treedt het verzuim van de leverancier van rechtswege in. De leverancier 
is te allen tijde gehouden een vertraging of verwachte vertraging ten aanzien van de 
uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk aan Crown of Holland mede te delen. 

3. Indien levering niet tijdig geschiedt, is de leverancier gehouden de schade die Crown of 
Holland dientengevolge lijdt te vergoeden. Het voorgaande geldt onverminderd het 
recht van Crown of Holland de overeenkomst te ontbinden. 

4. De leverancier garandeert dat Crown of Holland het onbezwaarde eigendom op de 
producten verkrijgt. Voorts doet de leverancier afstand van alle rechten en 
bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het recht van reclame. 

5. Het eigendom van de producten (ook als betaling nog niet heeft plaatsgevonden), alsook 
het risico van verlies en beschadiging daarvan, gaat over op Crown of Holland op het 
moment dat de producten door of namens Crown of Holland in ontvangst zijn genomen, 
tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

ARTIKEL 19. | CONFORMITEIT 

1. De leverancier staat ervoor in dat de door hem geleverde producten aan de 
overeenkomst beantwoorden, de producten beschikken over de tussen partijen 
overeengekomen eigenschappen, de producten voldoen aan de bij of krachtens de wet 
en de door Crown of Holland gestelde eisen, de producten zich in nieuwstaat bevinden, 
de producten vrij zijn van gebreken en rechten van derden, de producten zijn voorzien 
van alle gegevens en instructies benodigd voor een juist en veilig gebruik daarvan en een 
aanduiding bevat van de producent of van degene die de producten in de handel heeft 
gebracht. 

2. Indien de producten niet voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1, zal de 
leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van Crown of Holland op diens eerste 
verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, onverminderd het recht 
van Crown of Holland de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en 
onverminderd alle overige aan Crown of Holland toekomende rechten, zoals het recht 
op schadevergoeding. 

3. Alle kosten die Crown of Holland in verband met het uitoefenen van zijn rechten als 
bedoeld in lid 2 maakt, komen voor rekening van de leverancier. 

4. In dringende gevallen of in geval redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
leverancier zijn verplichtingen uit lid 2 niet na zal komen, is Crown of Holland gerechtigd 
herstel, vervanging of aanvulling zelf uit te voeren of te doen uitvoeren en wel voor 
rekening van de leverancier. Het zelf (doen) uitvoeren van herstel, vervanging of 
aanvulling ontslaat de leverancier niet van zijn (verdere) verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

ARTIKEL 20. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. De leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Crown of Holland, 
dan wel de (eind)afnemers van de producten of overige derden lijden als gevolg van een 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier en/of in verband 
met productenaansprakelijkheid en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de 
leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. 

2. De leverancier is gehouden zich, voor zover mogelijk, te verzekeren tegen de schade als 
bedoeld in lid 1. De leverancier zal op zijn verzekeringspolissen doen aantekenen dat 
eventuele uitkeringen rechtstreeks geschieden aan de degene die de schade 
daadwerkelijk heeft geleden. De leverancier is gehouden Crown of Holland op zijn eerste 
verzoek inzage te geven in de betreffen verzekeringspolissen. 

3. De leverancier vrijwaart Crown of Holland van alle aanspraken van derden in enig 
verband met de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de door hem 
geleverde producten. 

V. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 21. | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende 
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid 
van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal 
hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 
Crown of Holland wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis 
te nemen. 

4. Indien deze inkoopvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de 
Nederlandse versie van de onderhavige inkoopvoorwaarden steeds bepalend voor de 
uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 


