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Inkoopvoorwaarden European Bulk Services (E.B.S.) B.V.  

1. Algemeen  
 
Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst waarbij European Bulk Services 
(E.B.S.) B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24481640  
(nader te noemen EBS ) optreedt als koper of opdrachtgever voor onder meer, doch zich daartoe niet 
beperkend, een overeenkomst tot aanneming van werk. Deze voorwaarden beheersen ook de 
rechtsverhouding tussen partijen in de fase van aanbieding / offerte van een overeenkomst van koop 
/ opdracht. Hierna zal onder overeenkomst steeds tevens moeten worden verstaan, de offerte of 
aanbieding. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van EBS (nader 
te noemen “wederpartij”) zijn niet van toepassing en worden hierdoor op voorhand van de hand 
gewezen. 
Andersluidende voorwaarden, dan wel andere voorwaarden dan die welke in de overeenkomst met 
EBS of in deze inkoopvoorwaarden zijn vermeld, maken slechts deel uit van de betreffende 
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.  
Wijzigingen in de overeenkomst raken de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet. De 
voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op de gewijzigde overeenkomst. Indien één of meer 
bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Bij wijziging van deze set voorwaarden zal de 
gewijzigde versie van toepassing zijn op de overeenkomst althans op de rechtsverhoudingen tussen 
EBS en haar wederpartij. De wederpartij wordt geacht expliciet te hebben ingestemd met de 
toepasselijkheid van een eventueel gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden. 
 

2. Acceptatie  
Aanbiedingen / offertes gelden slechts na schriftelijke acceptatie door EBS. Tenzij anders 
overeengekomen wordt de inhoud van de overeenkomst slechts bepaald door de order van EBS of 
door de schriftelijke aanvaarding door EBS van de aanbieding / offerte van de wederpartij. 
Alle opdrachten van EBS, inclusief de daarop van toepassing zijnde wijzigingen, dienen binnen twee 
weken na ontvangst van de opdracht door de wederpartij schriftelijk te worden bevestigd (zie ook 
6.4). 
Indien aan de opdracht van EBS een Programma van Eisen van EBS of een vergelijkbaar document 
ten grondslag ligt, is de leverancier gebonden aan volledige aanvaarding van en voldoening aan dit 
Programma van Eisen, tenzij expliciet anders schriftelijk vastgelegd. 
Indien de opdracht van EBS gebaseerd is op een offerte van de wederpartij, kan deze offerte niet 
herroepen worden na het uitbrengen van de opdracht. 
 

3. Prijzen  
De in de opdracht van EBS vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle voor de uitvoering van 
de opdracht noodzakelijke kosten en gelden als vaste prijzen, tenzij EBS instructie geeft tot het 
wijzigen van de opdracht.  
Slechts de prijzen zoals aangegeven in de overeenkomst, zijn bindend. 
Prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen. 
Extra kosten, waarvoor EBS geen schriftelijke opdracht of akkoord heeft gegeven, komen niet voor 
vergoeding in aanmerking (zie ook 6.2).  
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4. Betaling  
Betaling vindt alleen plaats op basis van een factuur, 60 dagen na factuurdatum.  
De wederpartij dient, als voorwaarde voor betaling door EBS, op de gedagtekende en genummerde 
facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: 
-het opdrachtnummer van EBS; 
-het werk waarop de factuur betrekking heeft; 
-het tijdvak en/of de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
-indien van toepassing, een overeen te komen percentage van de loonfactor (het 
factuurbedrag/opdrachtsom, exclusief omzetbelasting en materiaalkosten), dat tenminste 40% 
bedraagt en een nummer van een G-rekening. Bij gebreke van overeenstemming is dit percentage 
50%; 
-naam, adres en woonplaats van wederpartij; 
-BTW nummer en inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel van wederpartij. 
 
Een betaling wordt niet automatisch beschouwd als het akkoord gaan met de juiste wijze van 
uitvoering.  
Vooruitbetalingen worden alleen verricht tegen bankgarantie, afgegeven door een gerenommeerde 
bankinstelling. De tekst van de bankgarantie dient voor afgifte ter goedkeuring aan EBS te worden 
voorgelegd.  
EBS mag de betaling opschorten in het geval zij een tekortkoming ontdekt in de levering en / of 
prijzen en / of voorwaarden en / of facturen. EBS is gerechtigd tot verrekening van elk bedrag dat 
opeisbaar is door de wederpartij met opeisbare bedragen welke zijn verschuldigd door de 
wederpartij aan EBS. 
 

5. Levering van goederen 

5.1. Aanlevering 

De leveringstijd in de overeenkomst is bindend. Bestelde goederen moeten (zo van toepassing: 
deugdelijk verpakt) in één zending afgeleverd worden. Tenzij anders overeengekomen worden de 
goederen ‘free of charge’ (van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot douanekosten, 
behandelkosten etc.) geleverd.  
In het geval van een te late levering is EBS gerechtigd om, naar eigen keuze, zonder enige 
ingebrekestelling en onder voorbehoud van verdere rechten van EBS, ofwel de waarde van het niet 
geleverde deel van de goederen op de factuur in mindering te brengen dan wel de gehele levering of 
het niet geleverde deel van de goederen te annuleren. De reeds geleverde goederen dienen dan op 
risico en voor rekening van de wederpartij te worden teruggezonden. EBS is gerechtigd (een) niet 
overeengekomen deellevering(en) zonder voorafgaande mededeling voor rekening en risico van de 
wederpartij terug te zenden.  
Voor goederen die geleverd dienen te worden in de magazijnen van EBS gelden de volgende 
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.00 uur. 

5.2. Eigendomsoverdracht  

Het eigendom van de goederen gaat over van de wederpartij op EBS op het moment dat door EBS de 
levering goedgekeurd is.  
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5.3. Kwaliteit  

De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst en dat 
de goederen beschikken over de eigenschappen en kwaliteit zoals overeengekomen, vrij zijn van 
constructie- materiaal- en fabricagefouten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, 
voldoen aan de wettelijke eisen en overige van overheidswege gestelde voorschriften alsmede aan 
de eisen van de binnen EBS gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, allen zoals deze gelden op 
het moment van levering.  

5.4 Leveringscondities 

Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de 2010 
Incoterms DDP (Delivery Duty Paid). 
 

6. Oplevering en / of  uitvoering van opdracht  

6.1. Leveringsomvang  

De wederpartij verplicht zich de opgedragen werkzaamheden uit te voeren conform de verstrekte 
opdracht met daarbij alle eventueel bijbehorende bescheiden, zoals tekeningen, bestek en 
werkomschrijvingen.  
De wederpartij zal geen voorzieningen achterwege laten die nodig en/of gebruikelijk zijn  
voor de goede werking van de installaties of die voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden 
noodzakelijk zijn.  
De wederpartij blijft, ongeacht de inhoud van de verstrekte opdracht, geheel verantwoordelijk voor 
de goede werking van de installatie alsmede de uit te voeren werkzaamheden en zal zich niet kunnen 
beroepen op onvolkomenheden in tekeningen, bestek of in de werkomschrijving van de uit te voeren 
werkzaamheden. Afwijkingen die een juiste uitvoering van de werkzaamheden in de weg staan 
dienen terstond gemeld te worden aan EBS en in overleg te worden opgelost.  

6.2. Meer- en minderwerk  

EBS is bevoegd om voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de opdracht te wijzigen 
inzake de uit te voeren werkzaamheden, materiaalkeuze en de te gebruiken onderdelen.  
Wanneer deze wijzigingen meerwerk betekenen komen deze werkzaamheden alleen voor 
verrekening in aanmerking wanneer hiervoor door EBS schriftelijk opdracht is gegeven en de kosten 
van het meerwerk tussen EBS en wederpartij voorafgaand aan het uitvoeren van deze 
werkzaamheden zijn overeengekomen.  
Bovenstaande is ook van toepassing in het geval van minderwerk. De bespaarde kosten zullen op de 
opdrachtsom in mindering gebracht worden.  
Wanneer het meer- of minderwerk invloed heeft op de (op)levertijd zal dit, voor zover mogelijk, 
voorafgaand aan de aanbesteding of gelijktijdig met de prijsopgave worden vermeld.  
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6.3. Tekeningen, berekeningen en overige van belang zijnde bescheiden  

Alle tekeningen, berekeningen, schema’s en bescheiden zullen op papier en digitaal ter beoordeling 
aan EBS worden toegezonden. Deze zijn en blijven eigendom van EBS, ook voor wat betreft het 
intellectueel eigendom daarvan.  
De goedkeuring door EBS ontheft de wederpartij niet van zijn verantwoordelijkheid zorg te dragen 
voor de goede uitvoering van de opdracht.  
Bij de oplevering is tevens inbegrepen het op papier en digitaal verstrekken van alle definitieve 
tekeningen, berekeningen, schema’s, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, onderdeelboeken 
met de bijbehorende revisie termijnen en een advies met betrekking tot de aan te schaffen 
reservedelen.  
Indien van toepassing dienen ook programma’s van PLC’s e.d. te worden aangeleverd op een 
zodanige wijze, dat ze voor EBS toegankelijk zijn. 

6.4. Planning  

De wederpartij zal, tenzij anders is overeengekomen, binnen twee weken na schriftelijke opdracht 
een gedetailleerde tijd- en werkplanning ter goedkeuring bij EBS indienen. Eventuele verstoringen 
en/of onderbrekingen van de bedrijfsvoering van EBS dienen in deze planning te zijn opgenomen.  
De wederpartij zal al datgene doen wat in haar vermogen ligt de goedgekeurde planning te volgen en 
er zich aan te houden.  

6.5. Montage en realisatie  

De montage, realisatie en uitvoering van de werkzaamheden worden onder verantwoording van de 
wederpartij uitgevoerd, waarbij echter EBS toezicht mag houden.  
De wederpartij zal, tenzij anders overeengekomen is, zelf voorzien in de voor het werk noodzakelijke 
gereedschappen, hulpvoertuigen en eventueel overig hulpmateriaal zoals montagekranen etc.  
EBS kan in overleg, tegen vergoeding van de kosten, een kraan ter beschikking stellen.  
Op verzoek van de wederpartij zal EBS kosteloos elektriciteit leveren (Ceeform aansluit-
mogelijkheden) en water vanaf door EBS aan te wijzen aansluitpunten. De wederpartij draagt zelf 
zorg voor het benodigde aansluitmateriaal.  

6.6. Gereedschap e.d.  

De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van alle door hem in te 
zetten gereedschap, hulpwerktuigen, materialen etc. ook indien deze toebehoren aan 
onderaannemers of derden.  

6.7. Opslag, vervoer, montage- of werkplaats  

Het is de wederpartij alleen toegestaan gebruik te maken van wegen, terreinstroken, werk- of 
montageplaats welke door EBS hiervoor zijn aangewezen. In overleg met EBS wordt tevens bepaald 
gedurende welke periode of tijdstippen het gebruik toegestaan is.  

6.8 Bewaking  

Het bewaken van het in aanbouw zijnde werk, object of installatie, inclusief de daarbij in gebruik 
zijnde werktuigen gereedschappen en materialen is geheel voor rekening en risico van de 
wederpartij.  
EBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal of vermissing. 
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6.9. Garantie  

De wederpartij garandeert het ontwerp, de deugdelijke goede constructie en de goede, juiste 
werking en capaciteit van de installatie of het werk gedurende een periode van 12 ( twaalf) maanden 
na definitieve oplevering.  
De onderhoudsgarantieperiode wordt vastgesteld op 6 maanden ingaande op de dag van de eerste 
oplevering.  
De wederpartij verplicht zich alle voorkomende gebreken, storingen etc. direct en geheel voor zijn 
rekening en risico te repareren of te verhelpen.  
Wanneer de wederpartij in gebreke blijft is EBS gerechtigd de benodigde reparaties uit te voeren of 
door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van de wederpartij.  

6.10. Oplevering / overdracht eigendom 

Wanneer de opleveringsdatum wordt overschreden ten gevolge van verwijtbare vertraging ontstaan 
door wederpartij, is de wederpartij, gerekend vanaf de 8e kalenderdag na de overeengekomen 
opleverdatum, een boete verschuldigd van 0,5% per dag van de totale contractprijs (inclusief meer- 
of minderwerk) tot een maximum van 50% van de opdrachtsom.  
De boete is verschuldigd en invorderbaar ongeacht de werkelijk door EBS geleden schade.  
De verschuldigde boete zal zo mogelijk in mindering gebracht worden op de nog openstaande 
betalingen. 
Wanneer de opleveringsdatum langer dan 3 weken wordt overschreden heeft EBS het recht de 
overeenkomst te annuleren en schadevergoeding te vorderen.  
Het eigendom van werk (voor zover van toepassing) gaat over op EBS na acceptatie van de 
oplevering door EBS. 
 

7. Toepasselijkheid voorschriften EBS 
De “Veiligheids-en milieuvoorschriften” van EBS zijn van toepassing bij aanwezigheid en tijdens het 
uitvoeren van werkzaamheden op de bedrijfsterreinen en drijvende installaties van EBS.  
 

8. Overdracht van rechten en plichten  
Iedere partij bij de overeenkomst behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 
partij voor iedere overdracht van rechten en/of verplichtingen aan derden (zie ook artikel 9.1).  
 

9. Omvang risico wederpartij 

9.1 Uitbesteding van de werkzaamheden aan derden / onder-leveranciers 

Diegene die de overeenkomst aanvaardt blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op 
de juiste wijze uitvoeren daarvan en/of voor de conforme levering. Dit blijft onverminderd van 
toepassing ook wanneer de wederpartij de overeenkomst van EBS door derden laat uitvoeren c.q. 
andere leveranciers inschakelt.  
Voordat de wederpartij besluit tot het inzetten van onderaannemers en/of toeleveranciers voor het 
uitvoeren van de overeenkomst dient de wederpartij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben 
verkregen van EBS. EBS is gerechtigd nadere bedrijfsinformatie van de onderaannemer(s) of 
toeleverancier(s) te vragen aan de wederpartij en kan zonder opgaaf van reden haar toestemming 
weigeren.  
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9.2. Verzekeringen en vrijwaring 

De wederpartij draagt zorg voor het voldoende verzekeren van de risico’s samenhangende met de uit 
te voeren overeenkomst, zoals onder meer de uit te voeren werkzaamheden, het te gebruiken 
materieel en de voor de uitvoering van de overeenkomst in te zetten personen. EBS sluit hierdoor 
iedere aansprakelijkheid uit voor schade of enig letsel ontstaan of toegebracht aan materieel en / of 
personeel die zich, in verband met het uitvoeren van de overeenkomst, op haar bedrijfsterreinen en 
drijvende installaties bevinden.  
De wederpartij vrijwaart EBS voor alle aansprakelijkheid voor schade of letsel aan derden 
toegebracht bij de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij, welke schade veroorzaakt is 
door de wederpartij of door enig persoon die door de wederpartij is ingeschakeld voor de uitvoering 
van de overeenkomst, al dan niet zijnde de ondergeschikten van de wederpartij, onderaannemers, 
toeleveranciers, hulppersonen e.d. en/of veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van 
drijvende installaties dan wel ander materieel gebruikt door de wederpartij bij de uitvoering van de 
overeenkomst.  
De wederpartij aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle schade of letsel aan het materieel of 
personeel van EBS alsmede aan iedere andere derde aanwezig op de bedrijfsterreinen en / of  
drijvende installaties van EBS ontstaan of toegebracht door zijn handelen of door het handelen van 
iedere andere persoon in opdracht van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst 
betrokken, uit welke hoofde dan ook.  
Ten bewijze dat de wederpartij deze risico’s juist en voldoende heeft verzekerd, dient een kopie van 
de van toepassing zijnde verzekeringspolis ter inzage te worden verstrekt aan EBS.  
EBS dient als medeverzekerde op de verzekeringspolis te worden opgenomen.  
 

10. Intellectueel eigendom  
De wederpartij vrijwaart EBS voor alle aanspraken van derden met betrekking tot beweerde inbreuk 
op het intellectueel eigendom (patenten e.d.) van derden op het ontwerp, fabricage of gebruik van 
het opgeleverd werk / de geleverde goederen. Na (op)levering gaat het intellectueel eigendom te 
allen tijde over op EBS. 
 

11. Keuring  
EBS is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering 
te (doen) keuren. 
Op eerste verzoek zal wederpartij toegang verschaffen aan EBS of diens vertegenwoordiger tot de 
plaats van productie, bewerking of opslag. Wederpartij zal kosteloos zijn medewerking verschaffen 
aan de keuring. 
Indien EBS na een keuring goede gronden heeft te vrezen dat wederpartij in de nakoming tekort zal 
schieten, is wederpartij, ook indien zij zich bereid verklaart haar verplichtingen na te zullen komen, 
gehouden terstond genoegzame, in de door EBS gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo 
nodig aan te vullen voor de eventueel door EBS te lijden schade. 
Indien de goederen, ongeacht de resultaten van keuring bij aflevering, controle en/of beproeving, 
niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 5.3 van deze inkoopvoorwaarden zal de 
wederpartij voor haar rekening de goederen, ter keuze van EBS, op de eerste aanzegging herstellen 
of vervangen, tenzij EBS de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst.  
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12. Garantie op goederen 
Een bij de opdracht overeengekomen garantie houdt in ieder geval in dat de wederpartij enig door 
EBS binnen de garantieperiode schriftelijk aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk, zonder kosten 
voor EBS, zal herstellen of vervangen.  
Indien op grond van dit artikel goederen of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, 
zal met betrekking tot deze goederen of onderdelen de volle garantieperiode weer van toepassing 
zijn. 
 

13. Niet-toerekenbare tekortkomingen 
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen voor 
een nader te bepalen tijd opgeschort. 
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de 
desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de 
niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij 
schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. 
Indien wederpartij stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen haar niet zijn toe te rekenen en EBS 
deze stelling aanvaardt, heeft EBS niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In een 
dergelijke situatie zullen partijen geen schade van elkaar kunnen vorderen. 
 

14. Ontbinding  
Onverminderd alle andere rechten kan EBS de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien 
door wederpartij of een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt 
aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van EBS of aan één van zijn 
vertegenwoordigers. 
Indien de wederpartij één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of 
ten gevolge van vervolgovereenkomsten niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval 
van faillissement of surseance van betaling inclusief in geval van stillegging, liquidatie of overname of 
enige daarmee vergelijkbare situatie van de onderneming van de wederpartij of bij beslaglegging 
onder EBS ten laste van de wederpartij, is de wederpartij van rechtswege in verzuim.  
Als gevolg daarvan heeft EBS het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 
gerechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke 
kennisgeving aan de wederpartij en de betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering 
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat EBS tot enige 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd haar eventuele verder toekomende rechten.  
Alle vorderingen, die EBS in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of zal verkrijgen, zullen 
terstond en ten volle opeisbaar zijn.  
Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst zal er tussen partijen een verrekening plaats 
vinden van reeds verrichte werkzaamheden en geleverde installaties, materialen en diensten. 
Eventueel teveel betaalde termijnen of vergoedingen inclusief de verschuldigde schadevergoeding 
zullen direct invorderbaar zijn en terug betaald worden aan EBS. De wederpartij zal voor eigen 
rekening zorg dragen voor het verwijderen van al datgene waarover tussen partijen geen 
overeenstemming is bereikt en wat niet in eigendom wordt overgenomen door EBS.  
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15. Pand- en retentierecht 
EBS heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pand- en retentierecht op alle goederen, 
documenten en gelden die zij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal 
krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de wederpartij heeft of zal krijgen. EBS kan het 
pand- of retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de wederpartij nog verschuldigd 
is in verband met voorgaande overeenkomsten. 
 

16. Toepasselijk recht en geschillen  
Op de overeenkomst en alle eventuele vervolgopdrachten is het Nederlands recht van toepassing.  
Alle geschillen voortvloeiend uit bovengenoemde overeenkomst zullen uitsluitend worden 
voorgelegd ter beoordeling van de bevoegde rechter te Rotterdam. 


