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MAK4IT 
 

Algemene Inkoopvoorwaarden  
2018 

 

 

1. Definities 

1.1. In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbieding 

 

Een offerte, prijsopgave of andere aanbieding 

van Leverancier; 

  

Inkoopvoorwaarden de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden 

  

MAK4IT de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid MAK4IT B.V. statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (3512 GS) 

Utrecht, aan de Minrebroederstraat 11 B 

(geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken onder nummer 66337550); 

  

Leverancier Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die aan MAK4IT zaken levert in de meest 

ruime zin van het woord 

 

Overeenkomst de afspraken tussen MAK4IT en Leverancier, 

alsmede de eventuele schriftelijke wijzigingen 

en/of aanvullingen op deze afspraken, op 

grond waarvan de Leverancier aan MAK4IT 

zaken levert. 

 

  

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Aanbiedingen of 

bestellingen van MAK4IT bij Leverancier of Overeenkomsten tussen 

MAK4IT en Leverancier.  

2.2. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden dan deze 

Inkoopvoorwaarden, hoe dergelijke andere (algemene) voorwaarden ook 

mochten zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben, wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder worden mede begrepen 

verkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van Leverancier. 

Door aanvaarding van een Aanbieding of plaatsing van een bestelling door 

MAK4IT, wel door het aangaan van een Overeenkomst met MAK4IT, 

aanvaardt Leverancier onvoorwaardelijk dat deze Inkoopvoorwaarden van 

toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene 

(verkoop)voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten, en doet 

Leverancier voor zover nog relevant afstand van de toepasselijkheid van 

andere algemene (verkoop)voorwaarden. 

2.3. Afwijkingen (wijzigingen of aanvullingen) van deze Inkoopvoorwaarden 

zijn slecht bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen MAK4IT en 
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Leverancier zijn overeengekomen. Wanneer een dergelijke afwijking wordt 

overeengekomen, geldt deze slechts voor de betreffende offerte en de 

betreffende tot stand gekomen overeenkomst. 

2.4. Indien Leverancier eenmaal onder toepassing van deze 

Inkoopvoorwaarden met MAK4IT heeft gecontracteerd, accepteert 

Leverancier de toepassing van deze Inkoopvoorwaarden op alle 

navolgende tussen Leverancier en MAK4IT gesloten overeenkomsten. 

Zodra MAK4IT een nieuwe versie van deze Inkoopvoorwaarden hanteert, 

zal, wanneer die nieuwe versie door MAK4IT op een overeenkomst met 

Leverancier van toepassing is verklaard, niet deze versie van de 

Inkoopvoorwaarden, maar de vernieuwde versie op de betreffende 

overeenkomst en de daarna volgende overeenkomst(en) van toepassing 

zijn. 

2.5. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze 

Inkoopvoorwaarden, prevaleren bijzonder overeengekomen bepalingen in 

de Overeenkomst boven de bepalingen uit deze Inkoopvoorwaarden. 

2.6. Onder schriftelijk wordt in deze Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk mede 

verstaan op elektronische wijze c.q. via e-mail. 

2.7. Deze Inkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing tegenover derden 

die de Leverancier inschakelt in het kader van de uitvoering van een 

levering van zaken aan MAK4IT. 

 

3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Een Aanbieding geldt als een onherroepelijk aanbod.  

3.2. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door MAK4IT 

van een Aanbieding. Alle opdrachten van MAK4IT die niet overeenstemmen 

met de Aanbieding zijn vrijblijvend. MAK4IT heeft steeds het recht een 

bestelling te herroepen. 

3.3. De eventueel met (doen van) de Aanbieding gepaard gaande kosten zijn 

voor rekening van de Leverancier. 

3.4. Leverancier dient zijn prijzen altijd in euro’s en exclusief btw op te geven 

en/of te vermelden. De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur 

van de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst prijswijzigingen toelaat en 

de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden. 

3.5. Tenzij anders overeen gekomen, omvatten de afgegeven prijzen alle 

kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier. 

In de prijzen van producten zijn onder meer begrepen de verpakking, het 

transport, de eventuele in- en uitvoerrechten, accijnzen, verzekering en 

de afleverkosten op door MAK4IT aangewezen plaats.  

4. Uitvoering Overeenkomst 

4.1. MAK4IT is te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang 

en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen 

worden schriftelijk overeengekomen. 
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4.2. Indien een dergelijke wijziging naar het oordeel van de Leverancier 

gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van 

levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, 

MAK4IT hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) 

werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te 

informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het 

oordeel van MAK4IT onredelijk zijn, zullen Leverancier en MAK4IT hierover 

in overleg treden. 

4.3. De Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van MAK4IT.  

 

5. Levering 

5.1. Leverancier dient de zaken voor zijn rekening en risico (af) te leveren op 

het in de Overeenkomst aangeduide tijdstip, c.q. binnen de in de 

Overeenkomst aangeduide termijn, op een door de MAK4IT aan te geven 

plaats en in de overeenstemming met de door MAK4IT gegeven instructies. 

5.2. Leverancier is gehouden de zaken behoorlijk en zodanig te verpakken dat 

de zaken bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 

5.3. Het eigendom van en het risico voor de zaken zal bij aflevering op het in 

de Aanbieding vermelde of naderhand overeengekomen adres overgaan 

op MAK4IT. 

5.4. Indien MAK4IT dan wel haar afnemer/klant heeft getekend voor ontvangst, 

is dat slechts voor ontvangst van de zending, maar houdt dat geen 

bevestiging of erkenning in dat de inhoud van die zending correct, 

compleet en onbeschadigd is. 

5.5. MAK4IT zal door Leverancier geleverde zaken binnen een redelijke termijn 

na aflevering controleren op zichtbare gebreken en eventuele zichtbare 

gebreken tijdig melden, waarbij een melding binnen een termijn van drie 

(3) werkdagen na ontdekking in ieder geval tijdig is.  

5.6. Indien en zodra Leverancier enige indicatie heeft dat de overeengekomen 

leverdatum/termijn zal worden overschreden of dreigt te worden 

overschreden, is Leverancier gehouden dit onmiddellijk aan MAK4IT 

schriftelijk mede te delen, bij gebreke waarvan hij zich later op deze 

omstandigheden niet meer kan beroepen. MAK4IT zal daarop Leverancier 

laten weten of het tijdstip van levering al dan niet kan worden uitgesteld, 

dan wel de overeengekomen periode al dan niet kan worden verlengd. In 

geval van verlenging zal tussen partijen een nieuwe leveringsdatum of –

periode worden overeengekomen. 

5.7. Indien Leverancier de overeengekomen leverdatum/termijn voor zaken 

overschrijdt, is Leverancier onmiddellijk in verzuim zonder dat enige 

nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. MAK4IT is alsdan 

gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomt geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring en 

zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Leverancier aansprakelijk te zijn 

voor enige schade.  
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5.8. Voor zover mogelijk is Leverancier gehouden de zaken voorafgaand aan 

de (af)levering aan (een afnemer/klant van) MAK4IT, op eigen kosten, 

volledig te onderwerpen aan een grondige keuring aan de hand van de 

vereisten zoals opgenomen in artikel 6.1. Een dergelijke keuring kan niet 

worden uitgelegd als een erkenning van de deugdelijkheid van de 

(af)geleverde of te leveren zaken en zal Leverancier niet ontheffen van 

enige aansprakelijkheid ter zake.  

 

6. Garantie en vrijwaring 

6.1. Leverancier garandeert: 

(i) dat de te leveren zaken voldoen aan de productspecificaties, 

(technische) omschrijvingen, kwaliteitsnormen, resultaten, 

prestaties en/of doeleinden die redelijkerwijs van de desbetreffende 

zaken verwacht mogen worden of die door MAK4IT aan Leverancier 

zijn gemeld; 

(ii) dat de te leveren zaken voldoen aan alle relevante wettelijke 

bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en 

gezondheid; 

(iii) de geleverde c.q. te leveren zaken vrij zijn van gebreken; 

(iv) de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 

namens hem verstrekte informatie en gegevens; 

(v) dat de zaken origineel van de fabrikant zijn, er geen sprake is van 

vervalsingen en/of namaak, en dat de geleverde zaken bestemd 

zijn voor verkoop in de Europese Unie en/of de Europese 

Economische Ruimte door of met toestemming van de merkhouder 

of licentiehouder; 

(vi) dat hij niet in strijd handelt met andere wetgeving of voorwaarden 

die derden, waaronder de fabrikant, merkhouder en eventueel 

voorliggende leveranciers, hebben verbonden aan (de handel in) de 

geleverde/de leveren zaken. Hieronder wordt mede verstaan de 

voorwaarden met betrekking tot orderverwerking bij promoties, 

speciale prijzen en specifieke (eind)klanten; 

(vii) alle verplichte kosten zoals eventuele in- en uitvoerrechten, 

accijnzen, thuiskopievergoedingen en andere vergoedingen al dan 

niet gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten, alsmede alle 

overige (wettelijke) heffingen of belastingen geheven op of in 

verband met de geleverde zaken, zijn voldaan. 

6.2. De Leverancier staat gedurende de overeengekomen garantietermijn of, 

bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn, in 

voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. 

De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de 

periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig 

konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in 

deze bepaling. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde 

perioden zullen van toepassing zijn op de zaken die ter vervanging zijn 

verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van die zaken daaronder 
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mede begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of 

gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen. 

6.3. Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is MAK4IT 

gerechtigd om de zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk 

terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel 

te eisen dat de Leverancier op eerste aanzegging van MAK4IT voor eigen 

rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken 

herstelt c.q. laat herstellen en/of de zaken of gebrekkige onderdelen 

hiervan vervangt c.q. laat vervangen. 

6.4. Leverancier vrijwaart MAK4IT en (toekomstige) afnemers van MAK4ITvoor 

vorderingen van derden in verband met of voortvloeiend uit de 

garantiebepalingen zoals opgenomen in dit artikel, zoals – maar niet 

beperkt tot – (na)heffingen en boetes. Indien Leverancier niet direct aan 

deze vrijwaringsverplichting voldoet, is Leverancier zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim.  

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

7.1 Leverancier is, zonder enige beperking, aansprakelijk voor alle schade, 

direct en indirect, die MAK4IT, haar medewerkers en/of haar 

afnemers/klanten lijdt c.q. lijden als gevolg van de levering van zaken door 

Leverancier of van enige andere tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden of gepleegde onrechtmatige 

daad door Leverancier, diens personeel of andere door Leverancier bij de 

uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen.  

7.2 Onverminderd de aansprakelijkheid van Leverancier als bedoeld in deze 

Inkoopvoorwaarden, vrijwaart Leverancier MAK4IT van en tegen: 

(i) alle aansprakelijkheid voor schade als omschreven in de artikelen 

in het Burgerlijk Wetboek aangaande productaansprakelijkheid 

(artikelen 6:185 tot en met 6:194 BW), welke vrijwaring ook geld 

voor vorderingen die lager zijn dan het bedrag zoals bedoeld in 

artikel 6:190 lid 1 onder b BW); 

(ii) (de gevolgen van) vorderingen die afnemers/klanten van MAK4IT 

instellen tegen MAK4IT op grond van gebreken of schade aan zaken 

die door Leverancier aan MAK4IT zijn geleverd en vervolgens door 

MAK4IT door zijn geleverd;   

(iii) alle schade, verliezen en kosten die MAK4IT lijdt als gevolg van een 

schending door Leverancier van de in deze Inkoopvoorwaarden 

vermelde verplichtingen.  

7.3 Leverancier zal zich tegen aanspraken (onder meer) op grond van artikel 

6 en 7 van deze Inkoopvoorwaarden of uit de Overeenkomst adequaat en 

genoegzaam verzekerd houden (waaronder maar niet beperkt tot 

beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, 

productaansprakelijkheid, cyberincidenten alsmede tegen brand en 

diefstal) en MAK4IT op eerste verzoek onmiddellijk volledig inzage geven 

in de betreffende polis(voorwaarden), alsmede MAK4IT van bewijs 

voorzien inzake premiebetaling. Verzekeringsgelden, die door de 

verzekeringsmaatschappij(en) rechtstreeks aan Leverancier worden 

uitbetaald, worden alsdan in mindering gebracht op de door Leverancier 
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ter zake van het verzekerde voorval aan MAK4IT te betalen 

schadevergoeding.  

8. Overmacht 

8.1. In geval van tijdelijke overmacht stelt de Leverancier MAK4IT daarvan 

onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft 

voorgedaan, schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de 

overmacht. Alsdan is MAK4IT bevoegd te kiezen tussen: (i) het verlenen 

van uitstel aan de Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen 

uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van 

maximaal vier (4) weken, of (ii) ontbinding buiten rechte van de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder tot vergoeding van schade 

en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn. Ingeval MAK4IT aan 

de Leverancier uitstel verleent en Leverancier is na afloop van deze termijn 

niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te 

komen, is MAK4IT bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige 

kosten aan de Leverancier gehouden te zijn.  

8.2. In geval van blijvende overmacht van de Leverancier stelt hij MAK4IT 

daarvan onmiddellijk in kennis en is MAK4IT bevoegd om de Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot 

vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te 

zijn. 

8.3. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, 

stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van 

materialen, grondstoffen en/of halffabricaten of diensten, tekortkoming of 

niet-nakoming of onrechtmatig handelen van toeleveranciers of door 

Leverancier ingeschakelde derden die in enig verband staan met de 

uitvoering van de Overeenkomst en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen 

aan de zijde van de Leverancier. 

 

9. Betaling 

9.1. De facturen dienen onder vermelding van het betreffende offertenummer 

te worden verzonden aan het door MAK4IT aan Leverancier vermelde 

adres, waarbij op de factuur de betreffende zaken duidelijk dienen te zijn 

gespecificeerd. De factuur dient voorts te voldoen aan eventuele 

aanwijzingen van MAK4IT ter zake. Voor de duur dat de factuur niet 

voldoet aan het hiervoor bepaalde heeft MAK4IT het recht om haar 

betalingsverplichting op te schorten hetgeen niet leidt tot verzuim van de 

zijde van MAK4IT en derhalve Leverancier niet het recht geeft om zijn 

levering op te schorten dan wel te beëindigen.  

9.2. Indien de zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst is MAK4IT 

bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of 

gedeeltelijk op te schorten. 

9.3. MAK4IT heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met 

bedragen, die de Leverancier is verschuldigd aan MAK4IT. 

9.4. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van 

de betreffende correcte factuur door MAK4IT. Betaling door MAK4IT van 
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enige factuur houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht van 

MAK4IT in.  

9.5. In het geval dat MAK4IT haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, 

dan zal zij tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke 

rente en deze niet eerder verschuldigd zijn dan nadat zij door de 

Leverancier schriftelijk een redelijke termijn heeft gekregen om haar 

verplichtingen alsnog na te komen. 

9.6. Leverancier doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer 

verschuldigde bedragen.  

9.7. MAK4IT is gerechtigd om van Leverancier te bedingen dat deze zekerheid 

stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit enige 

Overeenkomst. Voornoemde zekerheid dient de Leverancier te stellen in 

de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van een 

in Nederland erkende, en door MAK4IT goedgekeurde, financiële instelling. 

De bankgarantie dient te zijn opgesteld conform een door MAK4IT aan 

Leverancier ter beschikking gestelde “model bankgarantie”. De zekerheid 

blijft van kracht tot het tijdstip waarop de verplichtingen van de 

Leverancier onder de betreffende Overeenkomst volledig zijn vervuld.  

10. Ontbinding 

10.1. Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de gehele of gedeeltelijke 

(tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze 

Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst, is Leverancier zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is MAK4IT gerechtigd haar 

verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten of de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden of te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling.  

10.2. MAK4IT heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke 

ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd eventueel aan de 

MAK4IT verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op 

volledige schadevergoeding indien:  

(i) Leverancier in staat van faillissement is gesteld of daartoe een 

aanvraag is of wordt ingediend, aan hem surseance van betaling is 

verleend of een verzoek daartoe is gedaan, indien beslag is gelegd 

op (een deel van) de bedrijfseigendommen van Leverancier dan wel 

op zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, zijn 

bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd;  

(ii) Leverancier zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk aan derden 

overdraagt, waardoor de zeggenschap over Leverancier in andere 

handen komt.  

10.3. MAK4IT is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

door middel van een schriftelijke verklaring ingeval de overeenkomst 

tussen MAK4IT en haar afnemer/klant, ten behoeve van wie de 

Overeenkomst met de Leverancier alleen of mede werd aangegaan, om 

welke reden dan ook wordt ontbonden, beëindigd of opgeschort. In dat 
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geval is MAK4IT alleen gehouden tot vergoeding aan Leverancier van de 

pro rata prijs voor de reeds geleverde diensten of zaken.  

10.4. MAK4IT is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen c.q. schade die 

Leverancier eventueel lijdt als gevolg van de beëindiging van de 

Overeenkomst om welke reden dan ook, uitgezonderd de in dit artikel 

specifiek genoemde gevallen, waarin MAK4IT de pro rata prijs voor reeds 

geleverde diensten of zaken zal vergoeden. 

11. Intellectuele Eigendomsrechten 

11.1. De Leverancier garandeert dat de verkoop en levering, het gebruik, 

daaronder begrepen doorverkoop - alles in de ruimste zin van het woord - 

van de door hem geleverde zaken, geen inbreuk zal opleveren op 

intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooirechten, merkrechten, 

modelrechten, auteursrechten) of andere rechten van derden. 

11.2. De Leverancier vrijwaart MAK4IT voor aanspraken, die voortvloeien uit 

enigerlei inbreuk op hiervoor in lid 1 bedoelde rechten en hij zal MAK4IT 

alle (directe en indirecte) schade vergoeden in de ruimste zin van het 

woord, die het gevolg is van enige inbreuk.  

11.3. De Leverancier is gerechtigd de informatie die is verstrekt door MAK4IT te 

gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van MAK4IT. 

11.4. Indien ten behoeve van en in de uitvoering van de Overeenkomst zaken 

worden ontwikkeld, waarbij sprake zou kunnen zijn van intellectuele 

eigendomsrechten op deze zaken, worden deze rechten om niet eigendom 

van MAK4IT en worden deze geacht van het begin af aan eigendom te zijn 

geweest van MAK4IT. Indien een akte voor levering wordt vereist wordt 

nu reeds voor alsdan door de Leverancier onherroepelijk volmacht tot 

overdracht aan MAK4IT gegeven. 

 

12. Toepasselijk recht/geschillen 

12.1. Op alle geschillen en op alle Overeenkomsten tussen MAK4IT en 

Leverancier is Nederlands recht van toepassing.  

12.2. Alle geschillen tussen MAK4IT en Leverancier zullen, indien in der minne 

niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden voorgelegd 

aan de (relatief) bevoegde rechter binnen het arrondissement te Midden-

Nederland.  

13. Overige bepalingen 

13.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden nietig zijn dan wel ongeldig worden verklaard, blijven 

de overige bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden onverminderd tussen 

partijen van kracht. Partijen verplichten zich ertoe de nietige dan wel 

ongeldige bepaling(en) te vervangen door (een) nieuwe bindende 

bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig 

mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en), daarbij 

zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van 

Partijen. 
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13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij 

partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. 

13.3. MAK4IT heeft het recht om de Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of 

aan te vullen. Leverancier verklaart zich op voorhand – tenzij dit 

redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden – akkoord met eventuele 

wijzigingen of aanvullingen. Deze wijzigingen treden in werking op het 

alsdan door MAK4IT bekend te maken tijdstip. Indien geen tijdstip van het 

inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking, zodra 

de wijziging aan Leverancier is medegedeeld en/of de betreffende versie 

is gepubliceerd op de website van MAK4IT.  

13.4. Deze Inkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zullen 

tevens worden vertaald in andere talen. In het geval van verschillen in 

tekst en/of interpretatie tussen die verschillende talen, zal steeds de 

Nederlandse versie van de Inkoopvoorwaarden beslissend en bindend zijn. 

*** 
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