
INKOOPVOORWAARDEN BCA ADMINISTRATIE B.V.
DEZE INKOOPVOORWAADEN ZIJN VAN BCA ADMINISTRATIE B.V., TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM BCA 

INKOOP, EN DE INKOOPVOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP DE INKOOP VAN ZOWEL DIENSTEN ALS ZAKEN

INLEIDING
Hoofdstuk 1 van deze Inkoopvoorwaarden is op elke categorie van inkoop van toepassing. Bij de inkoop van Zaken is aanvullend hoofdstuk 2 van toepassing. Hoofdstuk 3 ziet op 
Informatiebeveiliging en is aanvullend van toepassing op iedere categorie van inkoop waarbij de Leverancier toegang heeft, of verkrijgt, tot informatie, gegevens en netwerken van BCA 
Inkoop B.V., Hoofdstuk 4 is weer algemeen en van toepassing op alle overeenkomsten met BCA Inkoop B.V..

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Diensten:    de krachtens een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden;.
Eindresultaat:   het naar aanleiding van een Overeenkomst tot stand gekomen resultaat;
Opdrachtgever:   BCA Administratie B.V. en gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;
Inkoopvoorwaarden:   de onderhavige inkoopvoorwaarden;
Levering:    het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie en of montage van deze 
   Zaken alsmede het leveren van Diensten;
Leverancier:    de leverancier van wie Opdrachtgever een offerte en/of aanbieding ontvangt dan wel de leverancier met wie Opdrachtgever een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst:   de tussen Opdrachtgever en Leverancier gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomst waaronder begrepen een opdracht betreffende de 
   levering van Zaken en Diensten
Partijen:    Opdrachtgever en Leverancier;
Vertrouwelijke Informatie:  alle informatie waarover Leverancier in verband met aanvragen, offertes, aanbiedingen of de Overeenkomst, beschikt dan wel komt te   
   beschikken, met uitzondering van informatie die in de openbaarheid is gebracht zonder dat daarbij sprake is (geweest) van schending van een
   geheimhoudingsverplichting;
Zaken:    te leveren stoffelijke objecten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (precontractuele) aanvragen, offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtgever als opdrachtgever optreedt voor de
levering van Zaken en/of Diensten.
2. De algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier, dan wel enige andere voorwaarden die Leverancier gebruikt, of waarnaar hij verwijst, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze afwijkingen voorafgaand aan de inkoop door BCA Inkoop B.V. schriftelijk door Opdrachtgever en
Leverancier zijn overeengekomen.
4. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden prevaleert de Overeenkomst.
5. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen zich alsdan inspannen de nietige of vernietigde bepalingen te 
vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.
6. Het is Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, niet toegestaan Opdrachtgever (inclusief haar logo) als referentie te gebruiken in uitingen in welke
vorm dan ook.

Artikel 3. Aanbieding, totstandkoming Overeenkomst
1. De door Leverancier verstrekte aanbieding c.q. offerte is onherroepelijk en minstens geldig voor een periode van 3 maanden na de sluitingsdatum van de aanvraag door Opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft het recht om delen van een uitgebrachte offerte te gunnen aan Leverancier.
2. De Overeenkomst dient tot stand te komen doordat het aanbod van Leverancier schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaard of doordat een schriftelijke overeenkomst tussen 
Leverancier en Opdrachtgever wordt getekend.
3. De kosten die voortvloeien uit het opstellen en uitbrengen van een offerte komen volledig voor rekening en risico van Leverancier.

Artikel 4. Waarschuwingsplicht
1. Leverancier heeft de verplichting bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst Opdrachtgever terstond te waarschuwen voor onjuistheden, gebreken en manco’s in de
offerteaanvraag, de Offerte of aanbieding en/of de Overeenkomst inclusief de bijlagen waaronder specificaties en voertuiggegevens voor zover Leverancier deze kende of redelijkerwijs 
behoorde te kennen. Deze waarschuwingsplicht geldt tevens voor (financiële) gevolgen en risico’s waarvan Leverancier redelijkerwijs kan vermoeden dat Opdrachtgever deze niet heeft 
voorzien.

Artikel 5. Wijzigingen
1. Opdrachtgever is bevoegd om na overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken en Diensten te wijzigen. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden
overeengekomen.
2. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prestatie, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever 
hierover zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
3. In geval Leverancier Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd over eventuele gevolgen, zijn de gevolgen voor rekening en risico van Leverancier.

Artikel 6. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Leverancier mag de rechten en/of verplichtingen die voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk, aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
2. Leverancier mag de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk, aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Leverancier blijft jegens Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor een juiste nakoming van de
verplichtingen uit de Overeenkomst.
3. In geval Opdrachtgever toestemming heeft verleend aan Leverancier om een derde in te schakelen voor de uitvoering van diens verplichtingen, kan Opdrachtgever haar toestemming
intrekken indien naar het oordeel van Opdrachtgever de derde op enigerlei wijze niet voldoet aan hetgeen van de derde verwacht mag worden of op andere redelijke gronden. In dat geval 
zal Leverancier de verplichtingen zelf uit voeren dan wel deze laten uitvoeren door een andere door Opdrachtgever goedgekeurde derde.
4. Opdrachtgever mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan groepsmaatschappijen of inbrengen in een vennootschap.

Artikel 7. Levering
1. Leverancier garandeert dat de Zaken en Diensten daarvan beantwoorden aan wat is overeengekomen.
2. Leverancier garandeert dat de door haar te leveren Diensten op vakbekwame wijze worden verricht en en dat de door haar te leveren zaken volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor
deze bestemd zijn.
3. De Levering moet plaatsvinden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Deelleveringen zijn slechts toegestaan indien Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft aangegeven. Alle door Opdrachtgever genoemde leveringstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. Bij niet nakoming van een leveringstermijn of 
-tijdstip is Leverancier terstond in verzuim zonder dat een nadere in gebreke stelling noodzakelijk is.
4. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding zonder uitstel schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverminderd de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge
de Overeenkomst, waarvan de Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, of wettelijke bepalingen.
5. Opdrachtgever heeft het recht de Levering uit te stellen. In geval van uitstel van de Levering op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtgever de door haar goedgekeurde redelijke 
kosten voor verpakking, opslag, conserveren, beveiligen en verzekering die uit het uitstel voortvloeien aan Leverancier vergoeden.
6. Leverancier garandeert dat de Zaken en Diensten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt er voor dat onder meer alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het realiseren 
van het door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel en het goed functioneren van de Zaken, in eigendom worden meegeleverd, ook indien zij niet specifiek zijn genoemd.
7. Leverancier is verplicht alle informatie, documentatie, inlichtingen in schriftelijke vorm in eigendom te leveren aan Opdrachtgever, welke Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om van 
de geleverde Zaken, en/of Diensten normaal gebruik te kunnen maken.
8. De Zaken en Diensten die geleverd worden onder de Overeenkomst, zullen slechts na schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever als geaccepteerd gelden.

Artikel 8. Wet- en regelgeving
1. Leverancier garandeert dat hij in alle opzichten voldoet aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder ook is begrepen de wet- en regelgeving op het gebied 
van bescherming van persoonsgegevens (waaronder uitdrukkelijk begrepen de wetgeving omtrent melden van een datalek), veiligheid en milieu. Leverancier garandeert dat hij bij de 
uitvoering van zijn verplichtingen alle relevante wet- en regelgeving, codes en richtlijnen van overheidsinstanties naleeft.
2. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen welke in enig verband staan met het niet in acht nemen van de regels, normen en richtlijnen en de Leverancier zal in geval nadelige 
gevolgen optreden, deze volledig vergoeden. De vrijwaringsverplichting blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.

Artikel 9. Prijs en prijsherziening
1. De prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting van Leverancier. De prijzen zijn te vermeerderen met BTW.
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2. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en ook de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
3. Opdrachtgever heeft een eigen risico van € 250 incl. BTW op het totaal van technische en optische schaden aan voertuig. Onder technische schade wordt verstaan alle gebreken die het
gebruik van het voertuig beperken en/of leiden tot een APK afkeur, met uitzondering van slijtdelen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend remdelen, ophangrubbers en schokdempers. 
Indien koper niet akkoord is met geleverde voertuig, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
 - Leverancier betaalt herstelkosten
 - Leverancier zorgt voor herstel
Transportkosten zijn voor rekening leverancier.

Artikel 10. Facturering en betaling
1. Facturering vindt plaats na Levering onder vermelding van de geleverde Zaken en Diensten en het afleveringsadres, volledig gespecificeerd naar aantal en soort tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de factuur door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de Leverancier binnen deze op de hoogte 
stellen als zij de factuur niet accepteert onder vermelding van de reden.

Artikel 11. Beëindiging
1. Opdrachtgever is onverminderd andere haar toekomende (vorderings)rechten, gerechtigd om te allen tijde de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden dan wel 
een waardebepaling of bod voor een Zaak of Dienst in te trekken, zonder schadeplichtig te zijn tegenover Leverancier, indien:
 a. Leverancier in gebreke is met de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst;
 b. Die Overeenkomst, waardebepaling of dat bod berust op een kenbare vergissing van Opdrachtgever.
 c. Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend, dan wel een aanvraag hiertoe wordt ingediend;
 d. indien het bedrijf respectievelijk organisatie van Leverancier wordt stilgelegd of geliquideerd of indien de rechtspersoon wordt ontbonden.
2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of ontbinden indien zij bij voortduring van de Overeenkomst schade lijdt of zou kunnen lijden waaronder 
tevens wordt verstaan politieke schade en reputatieschade.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Leverancier is aansprakelijk – en vrijwaart Opdrachtgever - voor alle schade die door Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in de Zaken en/of
Diensten geleverd door of namens Leverancier.
2. Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verzekerd houden en verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de polis.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is jegens Leverancier niet aansprakelijk voor schade - door welke oorzaak ook - behoudens in geval van opzet of grove schuld. In geen geval zal Opdrachtgever 
aansprakelijk zijn voor indirecte schade en gevolgschade.
2. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gemoeid met de specifieke overeenkomst tot inkoop van de Zaak of Dienst, met een
maximum van € 10.000,-- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen.

HOOFDSTUK 2 – ZAKEN

Artikel 14. Toepasselijkheid
Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van inkoop van Zaken.

Artikel 15. Keuring
1. Opdrachtgever is altijd gerechtigd Zaken, zowel gedurende opslag als na Levering, te (doen) keuren.
2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de Zaken.

Artikel 16. Risico- en eigendomsovergang
1. De eigendom en risico van de Zaken gaan over op Opdrachtgever na acceptatie van de Levering door Opdrachtgever.

Artikel 17. Voertuigen
1. Specifiek voor voertuigen geldt dat Leverancier in de Inspectie, en in ieder geval voor het sluiten van de Overeenkomst, gehouden is om aan te geven of deze voertuigen wellicht niet in
aanmerking komen voor de BPM vrijstelling. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk voor iedere mogelijk verplichting tot betaling van (rest)BPM voor 
voertuigen die Opdrachtgever koopt.
2. De opdrachtgever is niet verplicht om voertuigen te accepteren waarvan op het moment van de waardebepaling niet is gemeld dat deze is gebruikt als Taxi, Politieauto, Ambulance, 
leasauto, brandweerauto, danwel voor gelijkwaardige doeleinden, zulks mede ter beoordeling aan de directie van opdrachtgever.
3. De leverancier dient het voertuig te leveren compleet met correcte NAP, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle
overige documenten, cq items welke tot voertuig behoren, tenzij dit vooraf is overeengekomen.

HOOFDSTUK 3 – INFORMATIEBEVEILIGING

Artikel 18. Toepasselijkheid
1. Dit hoofdstuk ziet op Informatiebeveiliging en is van toepassing op iedere categorie van inkoop waarbij de Leverancier toegang heeft, of verkrijgt, tot informatiesystemen en netwerken 
van Opdrachtgever.

Artikel 19. Veiligheid
1. Leverancier garandeert dat de ICT-systemen van Opdrachtgever en de Vertrouwelijke Informatie adequaat zijn beschermd tegen, onder meer, risico’s van verlies, ongeautoriseerde 
toegang, ongeautoriseerd gebruik, vernietiging, wijziging of openbaarmaking.

Artikel 20. Vertrouwelijkheid
1. Leverancier garandeert dat de Vertrouwelijke Informatie alleen wordt verzameld, gebruikt, verstrekt en bewaard ten behoeve van de tussen Opdrachtgever en Leverancier gesloten
Overeenkomst op een wijze die voldoet aan vigerende wet en regelgeving ten aanzien van privacy en veiligheid.
2. Indien en voor zover (onverhoopt) voor of bij uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Wbp aan Leverancier ter beschikking worden
gesteld, heeft Leverancier te gelden als een bewerker van die gegevens en dient Leverancier op eerste verzoek van Opdrachtgever de standaard bewerkersovereenkomst van Opdrachtgever 
te ondertekenen.
3. Leverancier is gehouden om iedere Datalek of ieder ongeautoriseerd gebruik of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever onmiddellijk aan 
Opdrachtgever te melden.

Artikel 21. Privacy
1. Opdrachtgever maakt op haar website en applicaties gebruik van cookies en andere technieken zoals Java-scipts en web-beacons. Naast reguliere cookies maken wij hierbij ook gebruik 
van analytische cookies, social media cookies, advertentie cookies en voorkeur- of interesse cookies. Op de website van Opdrachtgever (onder Cookie ) kunt u meer informatie vinden over 
de gebruikte cookies op de websites van Opdrachtgever.
2. Cookiegegevens en persoonsgegevens worden door Opdrachtgever verwerkt voor het accepteren en uitvoeren van leveringen, het opslaan en bijhouden van accountgegevens en 
relatiebeheer, het versturen van algemene en persoonlijke nieuwsbrieven en het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van eerdere website-bezoeken en koophistorie, het voorkomen 
van fraude, het verbeteren van onze service en dienstverlening, het nakomen van wettelijke verplichtingen door Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 4 – ALGEMEEN

Artikel 22. Wijziging van de Inkoopvoorwaarden
1. Opdrachtgever heeft het recht de Inkoopvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Inkoopvoorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dergelijke
wijzigingen zullen voor Leverancier bindend zijn 30 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Leverancier.
2. Indien Leverancier niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 30 dagen gemotiveerd per aangetekende brief aan Opdrachtgever 
mede te delen. Na ontvangst door Opdrachtgever van de aangetekende brief, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig jegens 
Leverancier te zijn.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing 
worden gebracht.
3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
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