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Aanvullende Inkoopvoorwaarden Vattenfall N.V. inzake 
Projecten 

Artikel 1 toepasselijkheid 
Deze “Aanvullende Inkoopvoorwaarden” zijn van toepassing in 
samenhang met de Inkoopvoorwaarden van Vattenfall N.V. (verder 
te noemen “Vattenfall”). Waar deze onderling afwijken, prevaleren 
deze “Aanvullende Inkoopvoorwaarden”. 
 
Artikel 2 leveringstijd 
1. Leverancier dient vóór een door Vattenfall nader te bepalen 
tijdstip een tijdschema van het werk, de fabricage, de montage, de 
inbedrijfstelling en een voortgangsrapportage van belangrijke delen 
van de leveringen ter goedkeuring in te dienen. Vattenfall heeft het 
recht de voortgang bij leverancier te controleren of te doen 
controleren. 
2. Leverancier is gehouden de leveringen te leveren op het 
overeengekomen tijdstip c.q. uit te voeren volgens het 
overeengekomen tijdschema. Indien het zich laat aanzien dat een 
overschrijding van de leveringstijd zou kunnen ontstaan, deelt 
leverancier dit, onder vermelding van alle relevante 
omstandigheden, onverwijld mee aan Vattenfall. 
3. Indien door in de risicosfeer van leverancier gelegen 
omstandigheden, met als gevolg het niet aanhouden van de 
overeengekomen leveringstijden, dan wel ten gevolge van het 
anderszins niet nakomen van zijn verplichtingen door 
leverancier, naar het oordeel van Vattenfall, provisorische 
werken of substituutleveranties dan wel andere maatregelen 
noodzakelijk worden, is Vattenfall gerechtigd deze te doen 
uitvoeren en komen de kosten hiervan ten laste van 
leverancier. 
4. Indien vertraging in de leveringen ontstaat door een oorzaak 
gelegen buiten de risicosfeer van leverancier zal de leveringstijd 
worden verlengd met het aantal dagen dat de vertraging heeft 
geduurd. Leverancier zal generlei schadevergoeding van welke aard 
dan ook van Vattenfall kunnen eisen. 
 
Artikel 3 overgang van eigendom en risico 
1. Leverancier draagt het risico, molest daaronder begrepen, voor de 
leveringen en onderdelen daarvan tot aan datum ondertekening 
overnameprotocol. 
2. Is een betaling verricht door Vattenfall, dan verkrijgt Vattenfall 
hierdoor de eigendom van de voor de vervaardiging van de 
leveringen bestemde reeds bij leverancier aanwezige, al of niet 
samengestelde, goederen, die leverancier moet merken als zijnde 
eigendom van Vattenfall. In dit geval dient leverancier de goederen 
te bewaren, te beveiligen, te conserveren en te verzekeren ten 
genoegen van Vattenfall. 
3. Leverancier stelt Vattenfall in staat zijn terreinen en/of 
gebouwen te betreden, opdat Vattenfall de nakoming door 
leverancier van zijn verplichtingen kan controleren en opdat 
Vattenfall de goederen kan verwijderen indien dat gewenst 
wordt. 
 
Artikel 4 betaling 
Bij het toepassen van betalingstermijnen zullen de data waarop 
betalingstermijnen vervallen gekoppeld zijn aan voor Vattenfall 
duidelijk herkenbare fases. 
 
Artikel 5 garantie 
De overeengekomen garantieperiode wordt verlengd met de duur 
van de door werkzaamheden voorverbetering of vervanging van 
onderdelen veroorzaakte bedrijfsonderbreking. Indien als gevolg 
van het nakomen van de garantieverplichting met beperkte 
capaciteit moet worden gewerkt, zal de garantieperiode met een 
overeenkomstige periode worden verlengd. 
 
Artikel 6 kwaliteit en keuring 
1.Enig deel van de leveringen, onderworpen aan controle door of 
vanwege de overheid, wordt slechts geaccepteerd na overlegging 
van de desbetreffende goedkeuring. Wijzigingen en verbeteringen 
die door de bevoegde instanties nodig worden geacht, worden door 
leverancier voor zijn rekening uitgevoerd.  
2. Indien leveringen deel uitmaken van een groter geheel, is 
leverancier verplicht ervoor zorg te dragen en zijn volle 
medewerking eraan te verlenen dat zijn leveringen zullen aansluiten 
op andere onderdelen en in samenhang met leveringen van derden 
goed zullen functioneren, zonder dat één en ander voor Vattenfall 
extra kosten uit welke hoofde dan ook met zich meebrengt. 
3.Vattenfall heeft het recht bij kwaliteitscontroles en keuringen 
aanwezig te zijn of zich daarbij door derden te laten 
vertegenwoordigen. 
Vattenfall ontvangt van het resultaat van de kwaliteitscontroles en 
beproevingen een gewaarmerkt afschrift. Vattenfall heeft het 
recht aanvullende controles en keuringen te verlangen. Alle extra 
kosten die daaruit voortvloeien, met uitsluiting van het risico van 
beschadiging, dan wel het verloren gaan van de desbetreffende 

onderdelen, zijn voor rekening van Vattenfall, tenzij uitvoering van 
deze aanvullende controles en keuringen worden uitgevoerd op 
kosten van ongelijk. 
4. Leveringen of delen daarvan die niet voldoen aan de in de 
overeenkomst gestelde eisen kunnen door Vattenfall worden 
afgekeurd. Vattenfall zal leverancier hiervan schriftelijk in kennis 
stellen, waarna leverancier binnen een redelijke, door Vattenfall te 
stellen termijn, alsnog de gelegenheid krijgt door vervanging, 
herstel of verbetering ten genoegen en ter keuze van Vattenfall aan 
deze eisen te voldoen. 
Indien uit herkeuring blijkt dat hij daarin niet is geslaagd, worden de 
desbetreffende delen alsnog afgekeurd en wordt hij geacht zijn 
verplichtingen niet behoorlijk te hebben nagekomen. Afgekeurde 
onderdelen dienen op een door Vattenfall te bepalen tijdstip op 
kosten van leverancier te worden afgevoerd, echter met dien 
verstande dat 
- zolang een ongestoord bedrijf van Vattenfall zulks noodzakelijk 
maakt 
- zij ter beschikking blijven van Vattenfall en op kosten van 
leverancier zullen worden ingebouwd tot de nieuwe onderdelen 
zijn geleverd.  
5. Alle kosten voor herstel en verbeteringen, voor demontage van 
te vervangen onderdelen, voor nieuwe onderdelen en vracht, 
aanvoer en montage daarvan, alsmede voor hernieuwde 
bedrijfsvaardige opstelling, komen ten laste van leverancier. 
6. Bij keuringen, waaronder keuringen door derden, zijn uitsluitend 
de kosten van met keuring belast personeel van Vattenfall voor 
rekening van Vattenfall. Alle overige kosten zijn voor rekening van 
leverancier. Bij herkeuringen zijn tevens alle kosten voor rekening 
van leverancier.  
7. Indien aan bepaalde eisen is voldaan die naar het oordeel van 
Vattenfall niet door middel van keuringen of beproevingen kunnen 
worden aangetoond dient leverancier door berekening of anderszins 
ten genoegen van Vattenfall aannemelijk te maken dat aan die 
eisen is voldaan. 
 
Artikel 7 verstrekken van tekeningen en andere gegevens. 
1. Leverancier dient tekeningen betreffende de leveringen en 
belangrijke onderdelen daarvan op het overeengekomen tijdstip bij 
Vattenfall ter goedkeuring in, zodanig dat eventueel nodig geachte 
veranderingen de leveringstijd niet verlengen. Goedkeuring van de 
tekeningen, alsook het achterwege blijven van commentaar 
daarop, laat onverlet de verantwoordelijkheid van leverancier voor 
de goede werking van de leveringen. Eveneens dient leverancier 
alle tekeningen en andere gegevens te verstrekken die naar het 
oordeel van Vattenfall nuttig kunnen zijn voor hem zelf of voor bij 
het project betrokken derden, dan wel noodzakelijk zijn voor de 
technische beoordeling, het aanvragen van vergunningen of de 
samenhang met bijbehorende installaties. 
2. Leverancier verstrekt, in de overeengekomen vorm, in drievoud 
en in de Nederlandse taal, de op de leveringen betrekking hebbende 
gegevens, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, die Vattenfall 
nodig acht voor een optimale bedrijfsvoering en een optimaal 
onderhoud van de leveringen. 
 
Artikel 8 onderaanneming en ketenaansprakelijkheid 
1. Het is leverancier niet toegestaan de werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, 
behoudens na schriftelijke toestemming van Vattenfall. 
2. In zijn opdracht met onderaannemers neemt leverancier het 
beding op dat de onderaannemers zich onderwerpen aan alle 
bepalingen die gelden tussen leverancier en Vattenfall. 
3. Leverancier dient alle maatregelen te treffen, dan wel 
medewerking te verlenen aan maatregelen die Vattenfall nodig 
acht, om aansprakelijkheid van Vattenfall in het kader van de 
Wet Ketenaansprakelijkheid, respectievelijk de 
Verleggingsregeling BTW, zoveel mogelijk te beperken. 
 
Artikel 9 samenwerking met derden 
Leverancier is verplicht toe te laten dat door derden, aan wie 
Vattenfall daartoe opdracht verleent, werkzaamheden, op of in de 
nabijheid van de plaats van opstelling van zijn leveringen, worden 
uitgevoerd. Indien leverancier moet samenwerken met derden 
zullen de werkzaamheden door Vattenfall worden gecoördineerd, 
opdat voor betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. Uitvoering 
van werkzaamheden, waarvan derden hinder kunnen ondervinden, 
dienen vooraf met Vattenfall te worden besproken. De coördinatie 
door Vattenfall ontheft leverancier op generlei wijze van zijn 
verantwoordelijkheid voor de goede werking van zijn leveringen. 
 
Artikel 10 montage, inbedrijfstelling en oplevering 
1. De montage, inbedrijfstelling en bedrijfsvaardige oplevering 
worden in onderling overleg geregeld en vastgelegd. 
2. Leverancier dient het vereiste bedienings- en 
onderhouds- onderricht aan personeel van Vattenfall te 
geven. 
 



 

 
Gedeponeerd KvK Amsterdam nr. 33292246 / 5 maart 2019 

Artikel 11 overname 
1. Na voltooiing van de inbedrijfstelling volgt de fase leidende tot de 
bedrijfsvaardige oplevering, waarin wordt nagegaan of en, zo ja, in 
hoeverre de leveringen voldoen aan de in de overeenkomst gestelde 
eisen. 
2. Van de bedrijfsvaardige oplevering wordt een protocol 
opgemaakt.  
3. In het in het vorige lid bedoelde protocol dan wel in een 
afzonderlijk document worden (tevens) de punten vastgelegd 
waarop de leveringen (nog) niet aan de in de overeenkomst 
gestelde eisen voldoen. 
4. Leverancier draagt er zorg voor dat de in het vorige lid bedoelde 
punten zo spoedig mogelijk alsnog aan de in de opdracht gestelde 
eisen wordt voldaan. 
5. Indien en zodra de leveringen aan alle door Vattenfall essentieel 
geachte en in de overeenkomst gestelde eisen voldoen, neemt 
Vattenfall de leveringen over. 
6. Van de overname wordt een protocol opgemaakt. 
 
Artikel 12 verzekering 
Onverminderd ieders aansprakelijkheid krachtens de wet of de 
overeenkomst kan door Vattenfall mede ten behoeve van 
leverancier een CAR-verzekering worden afgesloten. Het eigen 
risico blijft te allen tijde voor rekening van leverancier evenals niet 
door de polis gedekte schaden. Leverancier verplicht zich in geval 
van schade Vattenfall daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en 
alle verplichtingen na te komen die in de polis zijn vastgesteld. 
Artikel 13 zekerheid 
Indien zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie, 
zal deze moeten worden afgegeven door een door Vattenfall goed 
te keuren bankinstelling overeenkomstig een door Vattenfall te 
verstrekken model. De kosten van de bankgarantie zijn voor 
rekening van leverancier. 
 
 
 
 
 
 


