
 

Algemene Voorwaarden Inkoop BBI (AVI-BREIJER) 
 
I. Algemeen 
    
Deze Algemene Voorwaarden Inkoop BBI zijn van toepassing 
op alle offerteaanvragen en overeenkomsten van de 
werkmaatschappijen vallende binnen Breijer Bouw & 
Installatie, met betrekking tot het leveren van zaken en alle 
overige daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met 
opdrachtnemer. 
 
In deze Algemene Voorwaarden Inkoop BBI wordt verstaan 
onder: 
  
1.  Algemene voorwaarden : 
 
Deze Algemene Voorwaarden Inkoop BBI voor het leveren van 
zaken, het verrichten van diensten en het  uitvoeren van 
werkzaamheden in opdracht van Breijer Bouw & Installatie. 
  
2. Breijer Bouw & Installatie B.V.: 
 
Binnen Breijer Bouw & Installatie B.V. vallen, onder andere, de 
volgende werkmaatschappijen: 
 Breijer Projecten B.V. 
 Breijer Contractonderhoud B.V. 
 Breijer Glas B.V. 
 Breijer Ventilatietechniek B.V.  
 Trigion Beveiligingstechniek B.V. 
 Trigion Brandpreventie B.V. 
 
verder te noemen Breijer Bouw & Installatie. 
 
3.  Leverancier : 
 
De natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Breijer Bouw & 
Installatie een overeenkomst zoals hieronder beschreven, 
heeft gesloten. 
  
4. Overeenkomst : 
 
De tussen Breijer Bouw & Installatie en leverancier gesloten 
overeenkomst tot het leveren van zaken, of enige andere 
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn verklaard. 
 
5. Personeel: 
 
a. Alle personen die onder leiding, toezicht of 
verantwoordelijkheid van de leverancier medewerken aan de 
uitvoering van de overeenkomst. 
b. Alle correspondentie met Breijer Bouw & Installatie dient 
onder vermelding van het werk, het nummer en de werknemer 
van Breijer Bouw & Installatie aan wie deze correspondentie is 
gericht. Voor iedere leverantie dient afzonderlijk te worden 
gecorrespondeerd en afzonderlijk te worden gefactureerd.  
c.  Leverancier zal volstrekte geheimhouding in acht nemen, 
ten aanzien van alle informatie en know how die Breijer Bouw 
& Installatie hem in verband met de overeenkomst ter 
beschikking stelt. Per overtreding van deze bepaling wordt 
leverancier een boete van € 5000,-  verschuldigd aan 
hoofdaannemer. 
 
II. Voorwaarden en voorschriften  
 
1.Naast het in de offerteaanvraag en de overeenkomst met 
leverancier bepaalde zijn uitsluitend van toepassing deze 
Algemene Voorwaarden Inkoop BBI. 
2. Indien bij de offerte-aanvraag of overeenkomst de daarin 
genoemde bescheiden door Breijer Bouw & Installatie niet aan 
leverancier zijn toegezonden, worden deze hem op diens 
verzoek alsnog toegezonden. Leverancier zal zich in elk geval 
niet op onbekendheid daarmede kunnen beroepen.  

3. Leverancier wordt overigens geacht bekend te zi jn met alle 
wettelijke en andere voorschriften, welke de uitvoering van de 
overeenkomst raken. 
4. Andere algemene voorwaarden dan deze Algemene 
Voorwaarden Inkoop BBI zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
  
III. Overeenkomst                     
 
1. Overeenkomsten worden door Breijer Bouw en Installatie 
slechts schriftelijk aangegaan en onder de opschortende 
respectievelijk ontbindende voorwaarde dat het werk in 
verband waarmede de overeenkomst wordt aangegaan 
daadwerkelijk doorgang vindt en de 
hoofdaannemingsovereenkomst niet wordt opgeschort of 
voortijdig wordt beëindigd. Indien een werk slechts gedeeltelijk 
doorgang vindt wordt de overeenkomst dienovereenkomstig 
gewijzigd. 
2. De met leverancier overeengekomen prijs is vast. 
Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen en 
andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen 
risico's zijn niet verrekenbaar. De door leverancier berekende 
prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief 
emballage,gelost en getast op het werk, kosten van keuringen 
en dergelijke en indien werkzaamheden in onderaanneming 
worden uitgevoerd inclusief de kosten van horizontaal en 
verticaal transport, alsmede de kosten van de benodigde 
verzekeringen. 
3.In zoverre de overeenkomst in enige werkzaamheid niet 
voorziet, welke naar de aard daarvan wel tot de overeenkomst 
behoort, dan wel indien tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst vanwege overheidsinstanties, -diensten of 
nutsbedrijven nadere voorschriften worden gesteld, is 
leverancier verplicht deze werkzaamheden te verrichten c.q. 
uitvoering aan deze voorschriften te geven, zonder dat dit 
aanspraak geeft op enige verrekening. 
 
 IV. Uitvoering 
 
1. Leverancier is verplicht de hem opgedragen levering ti jdig 
uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap in 
overeenstemming met de eisen van de overeenkomst en de 
van toepassing zijnde voorschriften en instructies van 
overheidsinstanties, overheidsdiensten en nutsbedrijven. 
2. Leveringen dienen door leverancier te geschieden binnen 
de op het werk geldende werktijden. De voor Breijer Bouw & 
Installatie geldende vrije dagen en vakanties gelden ook voor 
leverancier. 
3. De in overleg overeengekomen leveringstermijnen zijn 
bindend, behoudens het recht van Breijer Bouw & Installatie in 
verband met de voortgang van het werk, de tijdstippen en 
volgorde van levering nader vast te stellen, middels afroep. 
4. De uit overschrijding van leveringstermijnen voortvloeiende 
directe en indirecte gevolgschaden, komen volledig voor 
rekening van leverancier. 
5. Heeft levering plaats op afroep door Breijer Bouw & 
Installatie, dan geeft afroep later dan het in de overeenkomst 
vermelde tijdstip leverancier geen aanspraak op enige 
verrekening. 
6. Zaken worden vervoerd en opgeslagen voor risico van 
leverancier en dienen op aanwijzing van Breijer Bouw & 
Installatie te worden gelost en getast. Beschadiging bij het 
laden, transport, lossen en/of tassen is voor rekening van 
leverancier. 
7. Leveringen geschieden op keur van Breijer Bouw & 
Installatie en de directie op het werk. Breijer Bouw & Installatie 
is te allen ti jde en waar ook gerechtigd te doen keuren. De 
leverancier is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. 
Afgekeurde leveringen dienen door leverancier op eerste 
aanzegging van Breijer Bouw & Installatie of de directie op het 
werk binnen de daarbij te stellen termijn te zijn verwijderd en 
vervangen of hersteld.  
8. Leveringen worden slechts als afgenomen beschouwd na 
goedkeuring door Breijer Bouw & Installatie en/of de directie 
op het werk. 



 

9. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
van de leverancier geeft Breijer Bouw & Installatie het recht de 
opdracht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeelteli jk te beëindigen en/of de 
leverancier te verplichten de schade die Breijer Bouw & 
Installatie lijdt te vergoeden, onverminderd andere rechten van 
Breijer Bouw & Installatie, naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. 
10. Adviezen door Breijer Bouw & Installatie aan leverancier 
verstrekt, zijn geheel vrijblijvend en worden door leverancier 
voor eigen verantwoordelijkheid opgevolgd. 
11. Leverancier dient de door Breijer Bouw & Installatie 
gegeven orders op te volgen. Door Breijer Bouw & Installatie 
gegeven orders en/of aanwijzingen ontslaan leverancier op 
geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid. 
 
V. Facturering 
 
1. Leverancier dient op de facturen duidelijk te vermelden : 
a. het werk-, en contractnummer, 
b. de werkaanduiding, 
c. het tijdvak en de geleverde materialen   
 waarop de factuur betrekking heeft, 
d. het laatst gefactureerde bedrag, inclusief  
 de betreffende factuur, 
e.  het nog te factureren bedrag. 
2. De facturen dienen in tweevoud bij Breijer Bouw & Installatie 
te worden ingediend. 
3. Slechts facturen voorzien van een door Breijer Bouw & 
Installatie ondertekende geleidebon waaruit blijkt van 
goedkeuring door Breijer Bouw & Installatie worden in 
behandeling genomen. 
4. Betaling geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst factuur en 
slechts indien aan alle hiervoor genoemde vereisten is 
voldaan. 
 
VI. Betaling 
 
1. Betaling geschiedt overeenkomstig en door leverancier op 
te stellen en door Breijer Bouw & Installatie goed te keuren 
betalingsschema, al naar gelang de voortgang van de levering 
en goedkeuring door Breijer Bouw & Installatie en slechts 
indien is voldaan aan de in artikel V door Breijer Bouw & 
Installatie ter zake van facturering gestelde eisen. 
2. Breijer Bouw & Installatie heeft te allen tijde het recht 
vorderingen op leverancier te verrekenen met het aan 
leverancier verschuldigde, onverschillig of deze opeisbaar zi jn, 
onder tijdsbepaling of voorwaarde. 
3. Het is leverancier verboden zijn uit de overeenkomst op 
Breijer Bouw & Installatie voortvloeiende vordering aan een 
derde te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook in 
eigendom over te dragen. 
 
VII. Aansprakelijkheid 
 
1. Leverancier is aansprakelijk voor iedere schade, welke 
voortvloeit uit de uitvoering van de levering door hem of door 
degenen van wie hij zich bedient. Leverancier is voorts 
aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit de 
aanwezigheid / afwezigheid en het gebruik op/in het werk van 
door hem gebezigde of geleverde bouwstoffen, 
gereedschappen en materieel of uit de inbreuk op rechten van 
derden, waaronder begrepen intellectuele en industriële 
rechten.  
2. Leverancier vrijwaart Breijer Bouw & Installatie met 
betrekking tot het vorenstaande mitsdien ook voor aanspraken 
van derden, daaronder begrepen de opdrachtgever van 
Breijer, toekomstige eigenaren en gebruikers, alsmede 
overheden. 
3. Schade ten gevolge van het vorenstaande dient op eerste 
aanzegging van Breijer Bouw & Installatie worden hersteld of 
vergoed. 

4. Leverancier zal zich te zi jner bevrijding niet kunnen 
beroepen op de omstandigheid dat keuring als bedoeld in 
artikel IV lid 8 heeft plaatsgevonden. 
 
VIII. Afval 
 
1. Afval dat schadelijk is of kan worden geacht te zi jn voor het 
milieu en/of de volksgezondheid dient door leverancier 
van het werk te worden afgevoerd overeenkomstig de terzake 
geldende wettelijke en andere voorschriften. Overig afval dient 
gescheiden naar soort te worden gedeponeerd in de daartoe 
op het werk aanwezige containers. Directe en indirecte 
gevolgschaden tengevolge van handelen in strijd met deze 
bepaling bli jven volledig voor rekening van leverancier. 
2. Breijer Bouw & Installatie is bevoegd werknemers en andere 
personen, waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de 
levering bedient, van het werk te verwijderen en hen de 
toegang daartoe te ontzeggen indien zij niet aan de 
voorschriften respectieveli jk de ingevolge dit artikel gegeven 
aanwijzingen voldoen. 
 
IX Contractsontbinding 
 
1. Breijer Bouw & Installatie heeft het recht de overeenkomst 
met leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te 
schorten en/of haar verplichtingen daaruit voortvloeiende op te 
schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding, 
indien: 
a. leverancier ondanks sommaties, tekort komt in de nakoming 
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; 
b. er goede gronden zijn te vrezen dat hij tekort zal komen en 
niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Breijer 
Bouw & Installatie binnen een daarbij gestelde termijn; 
leverancier surséance van betaling wordt verleend, diens 
faillissement wordt aangevraagd, wordt ontbonden of 
geliquideerd, de bedrijfsuitoefening staakt of op enigerlei wijze 
wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te 
verrichten of de zeggenschap over zijn bedri jfsuitoefening aan 
een ander overdraagt. 
2. Breijer Bouw & Installatie is dan gerechtigd de levering 
geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van 
leverancier te (doen) voltooien.  
3. Breijer Bouw & Installatie is te allen tijde gerechtigd de 
uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten, 
middels een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier. 
Breijer Bouw & Installatie is niet aansprakelijk voor schade of 
winstderving voortvloeiende uit een gehele of gedeeltelijke 
opschorting van het werk. 
 
X. Overige 
 
Vorderingsrechten van leverancier jegens Breijer Bouw & 
Installatie verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het 
ontstaan daarvan.  
 
XI. Rechtskeuze en geschillen 
 
1. Op de offerteaanvraag, overeenkomst en alle overige 
rechtsverhoudingen daaruit voortvloeiende tussen Breijer 
Bouw & Installatie en leverancier is Nederlands recht van 
toepassing. 
2. Alle geschillen, welke naar aanleiding daarvan tussen 
Breijer Bouw & Installatie en leverancier ontstaan, zullen 
worden beslecht door arbitrage door de Raad van Arbitrage 
voor de bouwbedrijven in Nederland, overeenkomstig haar 
statuten, zoals deze drie maanden voor de prijsaanvraag 
luiden, zulks behoudens de bevoegdheid van Breijer Bouw & 
Installatie het geschi l te doen beslechten door de bevoegde 
Burgerlijke Rechter te Rotterdam. 
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