
   

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN RIDDER 
DRIVE SYSTEMS 
 
1.  Definities 
- RIDDER DRIVE SYSTEMS: de gebruiker van deze 

Algemene Inkoopvoorwaarden, te weten: de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ridder 
Drive Systems B.V.; 

- Leverancier: de wederpartij van RIDDER DRIVE 
SYSTEMS; 

- Partijen: RIDDER DRIVE SYSTEMS en de 
Leverancier; 

- Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken 
tussen RIDDER DRIVE SYSTEMS en haar 
Leverancier betreffende de levering van goederen 
en/of diensten; en 

- de Leverantie: de door de Leverancier te leveren 
goederen en/of te verrichten diensten en/of 
werkzaamheden. 

 
2.  Toepasselijke voorwaarden  
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op alle offerte-aanvragen en orders van RIDDER DRIVE 
SYSTEMS alsmede Overeenkomst(en) tussen RIDDER 
DRIVE SYSTEMS en Leverancier. Deze voorwaarden 
treden in de plaats van alle andere eerdere algemene 
inkoopvoorwaarden van RIDDER DRIVE SYSTEMS. 
Andere algemene (inkoop)voorwaarden dan de 
onderhavige worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en zijn niet van toepassing. 
 
3. Afwijkingen en/of aanvulling 
Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de Purchase Manager van RIDDER 
DRIVE SYSTEMS. De instemming door medewerkers van 
RIDDER DRIVE SYSTEMS met afwijkende of aanvullende 
voorwaarden, zoals onder meer doch niet uitsluitend 
vermeld op afleverbonnen en ontvangstbevestigingen, 
worden  door RIDDER DRIVE SYSTEMS niet erkend en 
derhalve ook niet nageleefd. Leverancier kan, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met de 
Purchase Manager van RIDDER DRIVE SYSTEMS, geen 
beroep doen op afwijkende of aanvullende bepalingen 
zoals bedoeld in dit artikel. 
 
4. Levering 
De Leverantie vindt plaats volgens de geldende Incoterms 
DDP of DAP, adres RIDDER DRIVE SYSTEMS. De 
Leverantie wordt door RIDDER DRIVE SYSTEMS 
schriftelijk in ontvangst genomen door een daartoe 
bevoegd persoon, onder vermelding van diens naam en 
handtekening. 
De leveringsdatum of leveringstermijn, genoemd in de 
Overeenkomst of order, betreft een fatale datum c.q. 
termijn. Indien zich omstandigheden voordoen op grond 
waarvan overschrijding van een overeengekomen datum 
of termijn kan worden verwacht, dient Leverancier 
RIDDER DRIVE SYSTEMS hiervan onverwijld in kennis te 
stellen. Indien Leverancier enige overeengekomen datum 
of termijn overschrijdt, verbeurt Leverancier zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een boete van 5% van de 
prijs van de Leverantie per kalenderweek of een deel van 
een kalenderweek, met een minimum van € 125,--, welke 
boete onmiddellijk opeisbaar is. Het innen of verrekenen 
van voornoemde boete laat RIDDER DRIVE SYSTEMS’ 
recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding 
onverlet. 
 
5. Kwaliteit en hoedanigheid van de Leverantie  
Leverancier garandeert dat de Leverantie: 
- in het geval van levering van goederen van goede 

kwaliteit en vrij van gebreken is en in het geval van het 

verrichten van werkzaamheden en/of diensten wordt 
uitgevoerd door vakkundig personeel en onder 
gebruikmaking van daartoe geschikte materialen; 

- beantwoordt aan het bepaalde in de Overeenkomst en 
eventuele, al dan niet bij de Overeenkomst behorende 
specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere 
bescheiden; 

- geschikt is voor het doel waarvoor de Leverantie naar 
haar aard of blijkens de bestelling of order bestemd is; 

- voldoet aan de daartoe geldende wettelijke eisen en 
overige van toepassing zijnde voorschriften; en 

- voldoet aan de in de betreffende tak van handel of 
industrie gangbare normen en standaarden. 

 
6. Verpakking en verzending  
Leverancier zal ervoor zorgen dat de Leverantie in goede 
staat de plaats van bestemming bereikt. Daartoe zal 
Leverancier de te leveren goederen zo economisch, veilig, 
milieuvriendelijk en zorgvuldig mogelijk verpakken 
alsmede bewerkstelligen dat de zending geschikt is voor 
vervoer en lossen. Leverancier zal de zending voorzien 
van de door RIDDER DRIVE SYSTEMS voorgeschreven 
aanduidingen, merktekens alsmede een paklijst met 
daarop vermeld de inhoud van de zending, het nummer 
van de bestelling (PN-nummer) en het artikelnummer c.q. 
de artikelnummers. De Leverantie die niet aan deze eisen 
voldoet, kan door RIDDER DRIVE SYSTEMS worden 
geweigerd, waarbij de kosten voor rekening komen van de 
Leverancier. 
Op aanwijzing van RIDDER DRIVE SYSTEMS dient alle 
emballage voor rekening van en door Leverancier te 
worden afgevoerd. Retourzendingen van (leen)emballage 
geschieden eveneens voor rekening en risico van 
Leverancier. 
 
7. Keuringen  
RIDDER DRIVE SYSTEMS keurt de Leverantie zo 
spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen daarvan.  
Indien de Leverantie door RIDDER DRIVE SYSTEMS 
wordt afgekeurd, brengt RIDDER DRIVE SYSTEMS  
Leverancier hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte 
en kan RIDDER DRIVE SYSTEMS vervanging of herstel 
van de Leverantie verlangen dan wel overgaan tot het 
annuleren van de order. De kosten van vervanging, herstel 
of annulering komen voor rekening van Leverancier. Een 
en ander laat het recht van RIDDER DRIVE SYSTEMS op 
schadevergoeding onverlet. 
 
8. Prijs, facturering en betaling 
De tussen RIDDER DRIVE SYSTEMS en Leverancier 
overeengekomen prijs is exclusief btw en inclusief de 
kosten van emballage. Voorrijkosten worden door 
Leverancier niet in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk 
van tevoren anders is overeengekomen met de Purchase 
Manager van RIDDER DRIVE SYSTEMS. Leverancier 
zendt aan RIDDER DRIVE SYSTEMS per order een 
factuur. Duplicaten van een factuur dienen als zodanig te 
worden gekenmerkt. Voor de voldoening van een factuur 
geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Op 
overeengekomen prijzen worden door Leverancier geen 
correcties toegepast gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst. 
 
9. Eigendommen RIDDER DRIVE SYSTEMS 
RIDDER DRIVE SYSTEMS is eigenaar van alle zaken, 
waaronder doch niet uitsluitend begrepen gereedschappen 
en materialen, die Leverancier in het kader van de 
Overeenkomst ontvangt dan wel vormt. Leverancier zal 
voornoemde zaken in goede staat onder zich houden en 
tegen alle gangbare risico’s verzekeren en verzekerd 
houden. Voornoemde zaken zullen op eerste verzoek van 
RIDDER DRIVE SYSTEMS, gelijktijdig met de laatste 
(af)levering dan wel onmiddellijk na gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de Overeenkomst in goede staat door 



   

Leverancier aan RIDDER DRIVE SYSTEMS worden 
geretourneerd. Indien voornoemde zaken niet op 
voornoemde wijze worden geretourneerd, wordt RIDDER 
DRIVE SYSTEMS te allen tijde door Leverancier in staat 
gesteld deze zaken op te eisen. Leverancier is niet 
bevoegd het retentierecht over deze zaken uit te oefenen. 
 
10. Intellectuele eigendomsrechten  
Indien de Leverantie, in welke vorm dan ook, resulteert in 
enige rechten van intellectuele eigendom en/of soortgelijke 
aanspraken, dan zal Leverancier dergelijke rechten en/of 
aanspraken om niet aan RIDDER DRIVE SYSTEMS 
overdragen en zal RIDDER DRIVE SYSTEMS haar 
volledige medewerking aan een dergelijke overdracht 
verlenen. Leverancier garandeert dat de Leverantie geen 
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van 
derden. Leverancier vrijwaart RIDDER DRIVE SYSTEMS 
voor vorderingen van derden wegens (vermeende) 
inbreuken ter zake en zal aan RIDDER DRIVE SYSTEMS 
alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden. 
 
11. Meer- en minderwerk 
RIDDER DRIVE SYSTEMS is gerechtigd de omvang van 
de order te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk 
oplevert. Indien Leverancier meent dat de wijziging 
gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, 
zal deze binnen 5 werkdagen een aanvullende offerte 
uitbrengen. Meerwerk zal door Leverancier niet eerder dan 
na acceptatie door RIDDER DRIVE SYSTEMS van de 
aanvullende offerte worden uitgevoerd. Het in dit artikel 
bedoelde meerwerk heeft geen betrekking op additionele 
werkzaamheden die Leverancier bij het sluiten van de 
Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien of die het 
gevolg zijn van een tekortkoming aan de zijde van 
Leverancier. 
 
12. Tekortkoming, aansprakelijkheid en vrijwaring 
Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die RIDDER 
DRIVE SYSTEMS lijdt als gevolg van een tekortkoming in 
de nakoming van de verplichtingen van Leverancier of 
schending van enige andere contractuele of niet 
contractuele verplichtingen. Leverancier zal RIDDER 
DRIVE SYSTEMS vrijwaren van elke vordering van een 
derde dienaangaande. 
Leverancier zal zich ter zake haar aansprakelijkheid 
jegens RIDDER DRIVE SYSTEMS voldoende verzekeren 
en verzekerd houden en voorts alle op normale 
voorwaarden verzekerbare risico’s in de bedrijfsvoering 
verzekeren en verzekerd houden, waaronder in elke geval 
ook begrepen een recall-verzekering. Leverancier zal op 
verzoek van RIDDER DRIVE SYSTEMS onverwijld (een 
gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van 
premiebetaling overleggen. 
 
13. Ontbinding 
Onverminderd het aan RIDDER DRIVE SYSTEMS 
toekomende wettelijke recht tot ontbinding, is RIDDER 
DRIVE SYSTEMS bevoegd de Overeenkomst, zonder 
nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk door 
middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: 
- Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of 

meer verplichtingen uit de Overeenkomst; 
- Leverancier surséance van betaling dan wel 

faillissement heeft aangevraagd, surséance van 
betaling is verleend dan wel het faillissement is 
uitgesproken, de bedrijfsvoering van Leverancier is 
stilgelegd, de onderneming van Leverancier is 
geliquideerd, er beslag wordt gelegd ten laste van 
Leverancier dan wel Leverancier haar onderneming 
aan derden heeft overgedragen; of 

- afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring. 

In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde 
zaken bij Leverancier rusten. De zaken staan dan ter 
beschikking van Leverancier en dienen door haar te 
worden afgehaald. Leverancier zal hetgeen reeds door 
RIDDER DRIVE SYSTEMS is betaald ter zake van de 
ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren. 
 
14. Geheimhouding en informatieplicht  
Leverancier zal, voorafgaande aan of tegelijkertijd met de 
Leverantie, aan RIDDER DRIVE SYSTEMS alle informatie 
verstrekken die voor RIDDER DRIVE SYSTEMS van 
belang kan zijn. Leverancier aan derden geen 
vertrouwelijke informatie verstrekken, tenzij RIDDER 
DRIVE SYSTEMS hiertoe voorafgaand schriftelijke 
toestemming heeft verleend. Het is Leverancier evenmin 
toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RIDDER DRIVE SYSTEMS, de naam 
RIDDER DRIVE SYSTEMS in advertenties en/of andere 
(commerciële) bescheiden te gebruiken. Indien 
Leverancier dit artikel overtreedt, is RIDDER DRIVE 
SYSTEMS bevoegd zonder nadere ingebrekestelling aan 
Leverancier een boete op te leggen van € 25.000,-- per 
gebeurtenis. Het opleggen, innen of verrekenen van deze 
boete laat het recht van RIDDER DRIVE SYSTEMS tot 
nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding onverlet. 
 
15. Overdracht van rechten en verplichtingen 
Leverancier zal de Leverantie of een gedeelte daarvan niet 
aan derden uitbesteden dan wel de rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst noch 
geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, tenzij 
daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming door 
RIDDER DRIVE SYSTEMS is verleend. 
 
16. Toepasselijk recht en geschillen  
De Rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd kennis 
te nemen van geschillen tussen Partijen, indien deze 
voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de Algemene 
Inkoopvoorwaarden en betrekking hebben op vorderingen 
van ten minste € 25.000,--. De Overeenkomst en de 
Algemene Inkoopvoorwaarden worden beheerst door 
Nederlands recht. 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN OPDRACHTEN EN 
AANNEMING VAN WERK  
 
17. Aanvullende definities 
- Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, 

steigerwerken en onderdelen daarvan, die Leverancier 
gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

- Materialen: zaken die worden verwerkt bij het tot stand 
brengen van stoffelijke objecten of worden gebruikt bij 
de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te 
gebruiken Equipment. 

- Personeel: alle werknemers van Leverancier alsmede 
alle door Leverancier ter uitvoering van de opdracht of 
het werk ingeschakelde (hulp)personen. 

 
18. Toepasselijkheid 
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten van opdracht en/of alle overeenkomsten 
tot aanneming van werk, gesloten tussen RIDDER DRIVE 
SYSTEMS en Leverancier, al dan niet onderdeel 
uitmakend van een andere Overeenkomst. In geval van 
strijdigheid tussen de Algemene Inkoopvoorwaarden en 
deze aanvullende voorwaarden prevaleren de bepalingen 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden. 
 
19. Inspectie Equipment en Materialen 
RIDDER DRIVE SYSTEMS heeft de bevoegdheid tot 
inspectie en keuring van alle door Leverancier te 
gebruiken Materialen en Equipement. 
 
 



   

20. Personeel 
Leverancier dient op eerste verzoek van RIDDER DRIVE 
SYSTEMS informatie te verstrekken over het voor haar in 
het kader van de uitvoering van de opdracht of het werk 
werkzame Personeel. 
 
21. Terrein en gebouwen 
Personeel dient, voordat met de opdracht of het werk 
wordt aangevangen, kennis te nemen van de op het terrein 
en in de gebouwen van RIDDER DRIVE SYSTEMS 
geldende voorschriften en reglementen. RIDDER DRIVE 
SYSTEMS zal daartoe een kopie van de geldende 
voorschriften en reglementen aan Leverancier verstrekken. 
Bij de uitvoering van de opdracht of het werk op het terrein 
en/of in de gebouwen van RIDDER DRIVE SYSTEMS 
vormen Leverancier en Personeel geen belemmering voor 
de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van 
RIDDER DRIVE SYSTEMS alsmede door haar 
ingeschakelde derden. Personeel dient in beginsel tijdens 
werkuren op het terrein beschikbaar te zijn, tenzij anders 
met RIDDER DRIVE SYSTEMS wordt overeengekomen. 
 
22. Betaling 
Leverancier werkt uitsluitend op een wijze die is 
toegestaan c.q. is vereist op basis van de 
Ketenaansprakelijkheidsregeling. RIDDER DRIVE 
SYSTEMS heeft steeds het recht de door Leverancier ter 
zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde 
sociale premies, btw en loonbelasting, inclusief premies 
volksverzekering, waarvoor RIDDER DRIVE SYSTEMS 
als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid 
hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Leverancier 
te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in 
de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Onverminderd 
het vorenstaande is RIDDER DRIVE SYSTEMS te allen 
tijde bevoegd de premies sociale verzekeringen, btw en 
loonbelasting, inclusief premies volksverzekering, in te 
houden en namens Leveranciers rechtstreeks aan de 
betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de Ontvanger 
te voldoen, als gevolg waarvan door Leverancier ter zake 
kwijting aan RIDDER DRIVE SYSTEMS wordt verleend. 
 
23. Vrijwaring 
Leverancier  vrijwaart RIDDER DRIVE SYSTEMS ter zake 
van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd 
met betrekking tot de opdracht / het aangenomen werk 
jegens RIDDER DRIVE SYSTEMS zal stellen uit hoofde 
van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van 
deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de 
Belastingdienst op RIDDER DRIVE SYSTEMS heeft, 
vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. 
Deze vordering van RIDDER DRIVE SYSTEMS op 
Leverancier  zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke 
tussenkomst. De Leverancier staat er voor in dat de 
identiteit van de door hem ingeschakelde personen zijn 
gecontroleerd en alle personen de Nederlandse 
nationaliteit bezitten, dan wel beschikken over een geldige 
tewerkstellingsvergunning. Eventueel door de inspectie 
SZW aan opdrachtgever opgelegde boetes voor personen 
ingeschakeld door opdrachtnemer, komen voor rekening 
van opdrachtnemer. De Leverancier vrijwaart  RIDDER 
DRIVE SYSTEMS voor de mogelijke gevolgen,  ingeval 
van een tekortkoming in de nakoming van deze opgelegde 
verplichtingen. 
 
24. Verplichtingen van Leverancier 
De opdracht of het werk dient conform Overeenkomst te 
worden uitgevoerd. Leverancier is verantwoordelijk voor 
het zelfstanding en onder eigen verantwoordelijkheid tot 
een goed resultaat brengen van de werkzaamheden, met 
inachtneming van de geldende voorschriften, onder  meer 
op het gebied van veiligheid en milieu. Leverancier dient te 
beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de 
bedrijfsvereniging waarbij zij is ingeschreven en te 

beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover 
vereist. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel in Apeldoorn en de Rechtbank 
Gelderland (nr. 33/2017). 
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