ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van de naamloze vennootschap DB Cargo Nederland N.V., gevestigd te Utrecht,
Handelsregister 30124363, versie 2016.2
1
Algemeen
1.a Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (offerte-aanvragen,
aanbiedingen dan wel aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij DB Cargo
Nederland N.V. en alle onder haar ressorterende bedrijven in Nederland (hierna: "DB
Cargo"), zaken of diensten van een derde betrekt of anderszins een opdracht aan die derde
(hierna: "wederpartij") verstrekt, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.b De toepasselijkheid van afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden of andere
bedingen, waarnaar de wederpartij in zijn offerte, orderbevestiging, correspondentie of
anderszins verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover deze
door DB Cargo schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.c Deze versie van de Algemene Inkoopvoorwaarden vervangt alle voorgaande versies van de
door DB Cargo gehanteerde inkoopvoorwaarden.
2
Offerte; Totstandkoming
2.a Een door de wederpartij uitgebrachte offerte, prijsopgave of andere aanbieding wordt
beschouwd als een onherroepelijk aanbod zonder enig recht op indexering of anderszins,
tenzij schriftelijk anders aangegeven. Tenzij door DB Cargo uitdrukkelijk anders
aangegeven, is iedere offerteaanvrage, aanbieding of prijsaanvrage die zij doet herroepelijk.
2.b DB Cargo is uitsluitend gebonden aan een door haar gegeven opdracht indien deze door
een daartoe bevoegde medewerker van DB Cargo schriftelijk is gegeven of bevestigd.
2.c Indien de wederpartij een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een
schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging van DB Cargo als bedoeld in artikel 2.b te
hebben ontvangen, doet hij dat voor eigen rekening en risico. DB Cargo is in die gevallen
dan ook gerechtigd de ontvangen factuur zonder betaling te retourneren.
3
Wijzigingen
3.a Wijzigingen aangebracht door de wederpartij in de overeenkomst waarop deze Algemene
Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn slechts van kracht indien schriftelijk,
waaronder per e-mail of per fax, tussen DB Cargo en wederpartij overeengekomen.
3.b DB Cargo is gerechtigd om de omvang en inhoud van de toepasselijke Algemene
Inkoopvoorwaarden te wijzigen.
3.c DB Cargo behoudt zich het nadrukkelijke recht voor de Algemene Inkoopvoorwaarden te
herzien. De toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden zullen alsdan worden gepubliceerd
op de website van DB Cargo en per reguliere post en e-mail worden toegezonden aan de
wederpartij. De wederpartij accepteert deze Algemene Inkoopvoorwaarden automatisch na
toezending van deze Algemene Inkoopvoorwaarden bij voortzetting van haar
werkzaamheden danwel bij het aangaan van nieuwe danwel aanvullende danwel gewijzigde
opdrachten/overeenkomsten.
4
Prijzen; Betaling
4.a Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen exclusief BTW,
niet voor eenzijdige wijziging vatbaar en inclusief alle kosten, waaronder zijn begrepen
kosten voor transport, verzekering, verpakking en eventuele terugneming van verpakkingen
door de wederpartij, alsmede kosten ter zake van in - en uitvoer.
4.b Prijswijzigingen treden eerst 60 dagen na schriftelijk akkoord van DB Cargo in werking
tenzij DB Cargo anders bepaalt. Uitsluitend prijswijzigingen waarbij de prijsaanpassing
gelijk of lager is dan indexering op basis van de CBS-Dienstenprijsindex H, vervoer opslag
en communicatie (2010=100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek komen voor
betaling in aanmerking.
4.c De wederpartij dient in de taal waarin de opdracht is gesteld te factureren aan het in de
opdracht
aangegeven
factuuradres,
onder
vermelding
van
crediteurnummer,
opdrachtnummer en nauwkeurige specificatie van de geleverde zaken of uitgevoerde
opdracht.
4.d DB Cargo is gerechtigd alle inkoopfacturen te retourneren zonder deze te voldoen indien
niet is voldaan aan het gestelde onder 4.c dan wel de BTW niet juist is vermeld.
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4.e Betaling geschiedt, na (op)levering en na ontvangst van de factuur, althans niet eerder dan
45 dagen na definitieve goedkeuring van de geleverde zaken, diensten en/of werken, of niet
eerder dan 45 dagen na ontvangst van de factuur, afhankelijk van welke van de hierboven
bedoelde data het laatste verstrijkt.
4.f Betaling door DB Cargo van de factuur van de wederpartij houdt in geen opzicht in dat DB
Cargo afstand doet van enig recht om op de uitvoering van de overeenkomst waarop deze
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, terug te komen. DB Cargo is gerechtigd
de betaling op te schorten indien DB Cargo in redelijkheid vindt dat de prestaties van de
wederpartij daartoe aanleiding geven.
4.g Het is DB Cargo te allen tijde toegestaan openstaande posten, niet noodzakelijkerwijs
ontstaan uit dezelfde rechtsverhouding, daarbij inbegrepen schadevorderingen van DB
Cargo jegens wederpartij, te verrekenen met hetgeen DB Cargo aan wederpartij
verschuldigd is.
4.h DB Cargo is gerechtigd om voor rekening van de wederpartij een waarborgsom dan wel een
bankgarantie te verlangen, waarbij de wederpartij terstond aan het verlangen van DB Cargo
zal voldoen.
5
Prestatie; Garantie en Veiligheid
5.a De wederpartij zal een met DB Cargo gesloten overeenkomst stipt en zonder afwijkingen
uitvoeren. De geleverde zaken, uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten zullen aan
de overeenkomst beantwoorden en beschikken over de toegezegde en te verwachten
eigenschappen. De wederpartij zal in geen geval afwijken van de te gebruiken materialen
en/of uit voeren verrichtingen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige
andere wijze afwijken van de specificaties, zonder vooraf verkregen schriftelijke en
uitdrukkelijke toestemming van DB Cargo.
5.b Het is de wederpartij niet toegestaan enig(e) recht of verplichting voortkomende uit enige
contractuele relatie met DB Cargo, direct danwel indirect, hoegenaamd ook, over te dragen
aan derde(n), waaronder begrepen onderaannemers, zonder voorafgaande, nadrukkelijke
en schriftelijke toestemming van DB Cargo. DB Cargo heeft het recht om aan haar
toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
5.c Enige overdracht van rechten van en door de wederpartij hoegenaamd ook, vrijwaart de
wederpartij niet van haar aansprakelijkheid en verplichtingen voortkomende uit de met
wederpartij gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van
toepassing zijn..
5.d Het is de wederpartij niet toegestaan om de uitvoering van aan haar opgedragen taken
direct danwel indirect op- en/of over te dragen, uit te besteden, uit te laten voeren en wat
dies meer zij aan/door derde(n), zonder voorafgaande, nadrukkelijke en schriftelijke
toestemming van DB Cargo. DB Cargo heeft het recht om aan haar toestemming nadere
voorwaarden te verbinden.
5.e De wederpartij 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 zullen van toepassing
zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van
die zaken, daaronder mede begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of
gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen. De garantieperiode bedraagt ten
minste 12 maanden.
5.f Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is DB Cargo 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 wederpartij op eerste aanzegging van DB Cargo
onmiddellijk en voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd
het recht van DB Cargo op vergoeding van verdere schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade en schade geleden door derde(n), waaronder mede begrepen afnemers van
DB Cargo.
5.g Indien niet uiterlijk binnen 5 dagen na de eerste aanzegging, of zoveel eerder indien
schriftelijk aangegeven, herstel heeft plaatsgevonden is DB Cargo gerechtigd op kosten van
de wederpartij de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren door derden, onverminderd het
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recht van DB Cargo op vergoeding van verdere schade, waaronder mede begrepen gevolgen vertragingsschade en schade geleden door derde(n), waaronder mede begrepen
afnemers van DB Cargo.
5.h De wederpartij zal voldoen aan alle toepasselijke (Nederlandse, Duitse danwel overige
Europese) wettelijke voorschriften - hoe ook genaamd - zoals toegepast door de plaatselijk
keurende instanties, die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid en
gezondheid bij uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen.
5.i Het door de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel danwel
hulppersonen zal/zullen ten minste voldoen aan door DB Cargo gestelde bijzondere eisen,
waaronder in ieder geval de door DB Cargo gehanteerde ‘Corporate Principles Ethics Code
of Conduct’ (‘Code of Conduct’) danwel ander toepasselijk protocol zoals vastgesteld en
1
gepubliceerd op de website van DB Cargo op de datum van ondertekening, en bij
afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
5.j Bij het verrichten van de prestatie op het (de) terrein(en) en/of in gebouw(en) van DB
Cargo of van derden moet de wederpartij in ieder geval de daar geldende
veiligheidsvoorschriften in acht nemen, waaronder begrepen voorschriften van ProRail B.V.
danwel Keyrail B.V. alsmede de regels van huishoudelijke aard van DB Cargo of van die
derden.
6
Levering
6.a Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet gerechtigd tot het doen
van deelleveringen of deelprestaties. DB Cargo is gerechtigd om zonder voorafgaande
mededeling niet-overeengekomen deelleveringen en/of zaken die teveel zijn geleverd voor
rekening en risico van de wederpartij terug te zenden.
6.b Aflevering van zaken vindt plaats franco (DDP conform Incoterms 2010), conform de
vervoersinstructie van DB Cargo, op het door DB Cargo aangegeven tijdstip en de door DB
Cargo aangewezen plaats en in een deugdelijke verpakking onder aanbieding van alle
benodigde documenten, zoals vrachtbrief, pakbon en grensoverschrijdingsdocumenten. Op
de buitenkant van de verpakking dienen duidelijk het opdrachtnummer, de afdeling waar
de goederen dienen te worden afgeleverd en alle overige relevante gegevens te worden
vermeld.
6.c Leenemballage wordt voor rekening en risico van de wederpartij aan de wederpartij
geretourneerd. DB Cargo kan de wederpartij verplichten verpakkingen kosteloos retour te
nemen.
6.d DB Cargo is gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen, indien aan de
vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
6.e De overeengekomen lever- of prestatietijd geldt als een fatale termijn. Indien voorzienbaar
is dat nakoming niet tijdig plaats kan vinden, stelt de wederpartij DB Cargo daarvan
onverwijld op de hoogte. In dat geval heeft DB Cargo het recht de overeenkomst zonder
voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, danwel een verlengde termijn
voor levering te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade. Een
termijnverlening is nimmer te beschouwen als een gewijzigde overeenstemming en laat de
tekortkoming, en daarmee het recht op schadevergoeding in stand.
6.f Bij gebreke van een overeengekomen lever- of prestatietijd geldt als lever- of prestatietijd
de dag waarop DB Cargo schriftelijk, per e-mail dan wel per fax een order daartoe geeft of
ingeval van een mondelinge of telefonische order, de dag waarop DB Cargo deze order
schriftelijk, per e-mail of fax bevestigd.
6.g DB Cargo heeft te allen tijde het recht de levering uit te stellen. Wederpartij zal in het geval
van te leveren goederen deze voor eigen rekening en risico, deugdelijk verpakt,
afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
7
Risico; Eigendomsovergang
7.a Het risico ter zake van af te leveren zaken gaat eerst op DB Cargo over bij aflevering, mits
de zaken door DB Cargo zijn goedgekeurd en aan de overeenkomst beantwoorden. Schade
ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen komt te allen tijde voor rekening van de
wederpartij.

1

http://www.rail.dbCargo.nl/rail-nederland-nl/start/onderneming/bedrijfsprincipes.html
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7.b De eigendom van zaken gaat over op DB Cargo op het moment van aflevering. De
wederpartij garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de zaken wordt
geleverd.
8
Documentatie; Instructie
8.a De wederpartij dient voorafgaand of tegelijk met de oplevering of aflevering van werken
en/of zaken alle op de zaken en/of werken betrekking hebbende kwaliteits- en
garantiebewijzen,
keuringsgegevens,
Nederlandstalige
gebruikershandleidingen,
instructieboeken, tekeningen, specificaties, technische en revisie-gegevens, en indien nodig
een EG-verklaring van overeenstemming en het betreffende technisch dossier over te
leggen. Deze documenten maken deel uit van de levering.
8.b DB Cargo is vrij in het gebruik van alle in het vorig lid genoemde documentatie, waaronder
begrepen het vermenigvuldigen daarvan op welke wijze dan ook voor eigen gebruik.
8.c Indien DB Cargo dit gezien de aard van de afgeleverde zaken of het opgeleverde werk
wenselijk acht, dient de wederpartij kosteloos een bedienings- en onderhoudsinstructie te
geven aan DB Cargo.
9
Keuring; Inspectie
9.a DB Cargo is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht zich door middel van
inspecties en keuringen te vergewissen omtrent de aard en de voortgang van het
productieproces, de leveringen dan wel de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij
gebruikte machines en grondstoffen. DB Cargo heeft het recht afgekeurde zaken voor
rekening en risico van de wederpartij te retourneren.
9.b De wederpartij zal aan een door DB Cargo uit te voeren keuring zijn volledige medewerking
verlenen. De wederpartij zal op eerste aanvraag van DB Cargo opgave doen van de
bestanddelen van te leveren en gebruikte zaken en van verpakking en het verloop van het
productieproces, alsmede de voortgang omtrent de te leveren/ verrichten diensten.
9.c In geval van afkeuring van de door wederpartij te leveren prestaties dan wel goederen zal
de wederpartij binnen vijf werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van het door
wederpartij te leveren dan wel geleverde. Indien wederpartij niet aan deze verplichting
voldoet binnen de hiervoor genoemde termijn, is DB Cargo gerechtigd de benodigde zaken
dan wel prestaties van een derde te betrekken dan wel zelf maatregelen te nemen of
maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van de wederpartij.
9.d Indien de goederen met negatief resultaat zijn onderzocht door een onafhankelijk
keuringsinstituut zijn de kosten van onderzoek voor rekening van de wederpartij.
9.e Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan de wederpartij niet van enige verplichting of
aansprakelijkheid.
10 Prestatieindicatoren
10.a DB Cargo en wederpartij kunnen overeenkomen om de prestaties van de wederpartij te
meten met behulp van prestatieindicatoren.
10.b Tenzij anders overeengekomen worden de prestatieindicatoren door de wederpartij op een
door DB Cargo goedgekeurde wijze gemeten. DB Cargo heeft te allen tijde het recht en
wederpartij geeft DB Cargo te allen tijde de mogelijkheid de (wijze van) meting van de
prestatieindicatoren en de prestatieindicatoren zelf te controleren.
10.c Het niet leveren van de prestatieindicatoren door de wederpartij dan wel onder- of
overschrijding van een vooraf door DB Cargo met de wederpartij overeengekomen waarde
van een prestatieindicator is een tekortkoming zoals bedoeld in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
11 Intellectuele eigendom
11.a Indien op de leverantie of de bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten
rusten, verkrijgt DB Cargo daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een nietexclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie.
11.b De wederpartij garandeert dat het verrichten van de overeengekomen prestatie en het
normaal benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, geen inbreuk zal
maken op enig aan derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of ander absoluut
recht. De wederpartij vrijwaart DB Cargo tegen aanspraken te dier zake.
11.c Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of
werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van DB Cargo zijn ontworpen en/of
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vervaardigd, en van de daarvoor door DB Cargo of de wederpartij vervaardigde of gebruikte
tekeningen, teksten, modellen. handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen,
software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan DB Cargo toe. De
wederpartij verplicht zich, voor zover nodig, mee te werken aan de overdracht van
voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de
opdracht ter hand stellen aan DB Cargo. De wederpartij zal voornoemde gegevens, zaken
en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de overeenkomst met DB
Cargo gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder schriftelijke
toestemming van DB Cargo.
11.d Het is de wederpartij verboden patenten aan te vragen op materialen van DB Cargo danwel
materialen vervaardigd in opdracht van DB Cargo.
11.e De wederpartij verplicht zich ertoe een strikt onderscheid te maken en te houden ten
aanzien van eigen goederen en zaken en goederen en zaken van DB Cargo.
11.f Tenzij schriftelijk nader overeengekomen is het de wederpartij - in de meeste breedste zin
van het woord -verboden gebruik te maken van de naam DB Cargo Nederland N.V. of enig
afgeleide naam daarvan.
12 Informatieplicht; Geheimhouding
12.a Indien de wederpartij voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat hij tekort zal schieten
in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het uitblijven
van en/of gebrekkige en/of niet tijdige levering, alsmede van elke wijziging in de
samenstelling dan wel eigenschappen van de te leveren zaken, is de wederpartij verplicht
DB Cargo daarvan onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van de
vertraging onverwijld en vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
12.b De wederpartij is, ook na beëindiging van de overeenkomst, verplicht tot geheimhouding
van het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst en alle van DB Cargo ontvangen
knowhow en gegevens, voor de duur van ten minste 5 jaar en is verplicht de door hem bij
de uitvoering van de overeenkomst betrokken werknemers schriftelijk tot eenzelfde
geheimhouding te verplichten.
12.c De wederpartij verplicht zich er toe al zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 12 direct
en in ten minste gelijke mate contractueel op te leggen aan door hem ingeschakelde danwel
in te schakelen derde(n) ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
12.d Zonder DB Cargos voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming zal de
wederpartij niet naar overeenkomsten met DB Cargo verwijzen in publicaties dan wel
advertenties in tijdschriften, kranten, verslagen, zakenbrieven, brochures, web-sites, e-mailberichten of welke publicatie(vorm) dan ook.
13 Tekortkoming; Ontbinding; Aansprakelijkheid; Verzekering
13.a Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de
overeenkomst, heeft DB Cargo het recht, zonder voorafgaande aanmaning,
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, en onverminderd al haar andere rechten, de overeenkomst door middel
van een daartoe strekkende verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de
wederpartij te verplichten hetzij zelf de prestatie op zijn kosten over te doen, hetzij de
verrichte prestatie voor zijn rekening en voor zijn risico ongedaan te maken, danwel te
dulden dat DB Cargo voor zijn rekening en risico de prestatie over doet, hetzij ongedaan
maakt. Overmacht of afwezigheid van verwijtbaarheid van de tekortkoming van de
wederpartij staan aan de in dit artikellid genoemde bevoegdheden niet in de weg.
13.b Indien DB Cargo of wederpartij door overheidsmaatregelen, staking of andere
omstandigheden als bedoeld in artikel 79 van de ‘United Nations Convention on Contract
for the International Sale of Goods’ verhinderd is zijn verplichting(en) na te komen, zal de
desbetreffende partij van de nakoming van de verplichting(en) zijn ontheven.
13.c In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de wederpartij
of overgang van diens onderneming, alsmede indien beslag op een aanzienlijk deel van het
vermogen van de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen redelijke tijd is opgeheven,
heeft DB Cargo zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende
verklaring te ontbinden.
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13.d Onverminderd haar overige rechten heeft DB Cargo in de situaties als omschreven in de
artikelleden 13.a dan wel 13.b het recht om haar verplichtingen uit hoofde van een met de
wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten.
13.e De productaansprakelijkheid terzake van geleverde of gebruikte, al dan niet verwerkte,
zaken berust geheel bij de wederpartij. De wederpartij vrijwaart DB Cargo tegen
aanspraken van derden welke voortvloeien uit, of verband houden met, de door de
wederpartij geleverde of gebruikte zaken danwel verleende diensten.
13.f De wederpartij is aansprakelijk voor en zal DB Cargo vrijwaren tegen elke vordering van
derden betreffende schade, die direct of indirect het gevolg is van toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens DB Cargo of van onrechtmatig
handelen danwel nalaten van de wederpartij. De wederpartij staat als voor zijn eigen
handelen of nalaten in voor dat van zijn personeel of dat van bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden.
13.g De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de uit deze Algemene
Inkoopvoorwaarden voortvloeiende aansprakelijkheden. Op verzoek van DB Cargo levert de
wederpartij aan DB Cargo schriftelijke bewijzen van het bestaan van een dergelijke
verzekering en het voldaan zijn van de terzake verschuldigde premies.
14 Boete; Kosten
14.a In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan DB Cargo is een direct
opeisbare niet voor rechterlijke matiging in aanmerking komende boete verschuldigd ter
hoogte van 10% van de koopprijs ineens ofwel, in geval van te late nakoming, 0,5% van de
koopprijs per dag dat de vertraging duurt, alles onverminderd het recht van DB Cargo op
vergoeding van schade.
14.b Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die voor DB Cargo verbonden zijn aan
handhaving van haar rechten jegens de wederpartij, komen voor rekening van de
wederpartij.
15 Wet ketenaansprakelijkheid
15.a Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB Cargo is het de wederpartij niet
toegestaan de overeenkomst of zijn verplichtingen daaruit over te dragen aan derden, of
door derden te doen uitvoeren. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht verrichte handelingen en
werkzaamheden.
15.b De vorderingen van de wederpartij op DB Cargo zijn niet voor overdracht of verpanding
vatbaar.
15.c In het geval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is vrijwaart de wederpartij DB
Cargo van elke aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid
hoegenaamd ook en jegens welke derde(n) partij ook.
15.d De wederpartij zal op eerste verzoek van DB Cargo, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij
het sluiten van de overeenkomst, een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst en/of
het UWV overleggen aangaande tijdige en integrale betaling van de met betrekking tot het
loon van het ter beschikking gestelde personeel over het voorgaande kwartaal
verschuldigde loonbelasting, sociale premies alsmede de in het kader van deze
overeenkomst verschuldigde omzetbelasting. Mocht de wederpartij niet verplicht zijn om
op het loon van ter beschikking gesteld personeel loonbelasting, premie volksverzekeringen
en/of premies werknemersverzekeringen in te houden, dan zal de wederpartij aan DB Cargo
een verklaring overleggen van de inspecteur respectievelijk van de bedrijfsvereniging,
waaruit blijkt dat over het loon van dit personeelslid geen belasting en premies behoeven
te worden betaald. Bij gebreke van tijdige en volledige nakoming van de in dit artikel
neergelegde verplichtingen door de wederpartij, is DB Cargo gerechtigd te zijner
beoordeling en zonder dat de wederpartij DB Cargo kan aanspreken op grond van niet
nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst:
15.d.i iedere betaling op te schorten totdat de gewenste schriftelijke verklaringen zijn
overlegd;
15.d.ii te verlangen dat een met de daarover verschuldigde belasting corresponderend deel van
de betaling rechtstreeks door DB Cargo bij de Belastingdienst danwel UWV zal worden
gestort, waartoe de wederpartij DB Cargo op eerste schriftelijk verzoek alle daartoe
benodigde informatie zal verstrekken;
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15.d.iii hetzij deze overeenkomst per direct te ontbinden zonder deswege verplicht te zijn tot
vergoeding van enige schade aan de zijde van de wederpartij, dan wel diens
onderaannemer(s).
16 Overige bepalingen
16.a Naast deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn ten minste de navolgende documenten van
toepassing:
16.a.i Het contract;
16.a.ii De Algemene Voorwaarden van DB Cargo Nederland N.V.;
16.a.iii De ‘Corporate Principles Ethics Code of Conduct’ van DB (‘Code of Conduct’);
16.a.iv Huis- en veiligheidsvoorschriften DB Cargo;
16.a.v Veiligheidsvoorschriften infrabeheerder/-exploitant.
16.b In geval van strijd tussen de hierboven kort opgenomen, niet uitputtende, documenten
geldt dat het contract prevaleert boven alle overige documenten, de Algemene
Inkoopvoorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, de Code of Conduct en de
veiligheidsvoorschriften ProRail, de Algemene Voorwaarden boven de Code of Conduct en
de veiligheidsvoorschriften infrabeheerder/-exploitant en de Code of Conduct boven de
veiligheidsvoorschriften infrabeheerder/-exploitant.
16.c De wederpartij verplicht er toe bij geconstateerde tegenstrijdigheid tussen enig aan hem
opgelegde documenten zulks per omgaande schriftelijk aan DB Cargo te berichten.
16.d De wederpartij verklaart door ondertekening van het contract met alle hierboven
benoemde en onbenoemde documenten bekend en akkoord te zijn.
16.e De kopjes boven de artikelen dienen enkel de leesbaarheid, er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.
17 Contractovername
17.a Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het partijen met in acht name van het hierna
gestelde niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan
derden, tenzij partijen hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Partijen zullen deze
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
17.b Wederpartij verbindt zich ingeval van overname ex artikel 17.a ertoe om alle terzake
relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden aan de derde op te leggen. Wederpartij blijft te allen tijde naast deze
derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
17.c Wederpartij vrijwaart DB Cargo ter zake van alle aanspraken van derden die mochten
ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door
wederpartij uit de Overeenkomst en/of deze Algemene inkoopvoorwaarden.
17.d DB Cargo is gerechtigd om, na voorafgaande mededeling, de Overeenkomst over te dragen
aan een binnen de DB AG-groep vallende onderneming, zonder dat hieruit enige
aansprakelijkheid hoegenaamd ook voortvloeit.
18 Toepasselijk recht en rechtsmacht
18.a Op de overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn en de
daarmee verband houdende acties is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering
van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (CISG/Weens koopverdrag) tenzij dit door DB Cargo
uitdrukkelijk van toepassing is verklaard.
18.b Partijen zullen geschillen die ontstaan in verband met de overeenkomst waarop deze
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn in der minne trachten te regelen. Slagen
partijen hier binnen redelijke termijn na het ontstaan van het geschil niet in, dan zal het
geschil bij uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
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