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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN FACTORR B.V.

December 2022
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 83284818.

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Factorr: de besloten vennootschap Factorr B.V. statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te (3111 AW) Schiedam aan de 
Tuinlaan 90, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 83284818.
b. Leverancier: iedere (rechts)persoon aan wie Factorr een 
inkooporder verstrekt, bij wie Factorr een aanvraag heeft ingediend 
of van wie Factorr een aanbod heeft ontvangen. 
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Factorr en 
Leverancier tot het leveren van producten en/of software of het 
verrichten van diensten.
d. Vertrouwelijke informatie: de inhoud en bestaan van 
een aanvraag van Factorr, de inhoud en het bestaan van een 
inkooporder en/of de betrokkenheid van Leverancier bij een 
(hoofd)opdracht, gegevens van opdrachtgevers van Factorr, de 
inhoud en bestaan van opdrachten van opdrachtgevers aan Factorr, 
bedrijfsstrategieën, bedrijfsvoering, overeenkomsten, prijsstellingen 
en alle niet openbare gegevens en informatie met betrekking tot 
Factorr, haar leveranciers, opdrachtgevers,  afnemers en deelnemers 
van evenementen welke aan Leverancier bekend worden in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 
inkooporder(s) die Factorr aan Leverancier zal verstrekken.

1.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene 
voorwaarden van Leverancier niet toepassing zijn op de 
Overeenkomst(en) en/of andere rechtsverhouding(en) tussen 
partijen.  

1.4 Indien de voorwaarden van een Overeenkomst afwijken van 
deze algemene inkoopvoorwaarden, zullen de voorwaarden van 
de Overeenkomst prevaleren boven de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Een Overeenkomst tussen Leverancier en Factorr komt tot stand 
na toezending van een inkooporder door Factorr en aanvaarding 
van deze inkooporder door Leverancier. Voor iedere afzonderlijke 
inkoop zullen de voor die order te leveren producten, software 
en/of te verrichten diensten in de inkooporder worden vermeld. 
2.2 Een aanvraag van Factorr is vrijblijvend en geldt als een uit-
nodiging tot het doen van een aanbod door leverancier. 
2.3 Factorr is - na aanvaarding van de inkooporder door Leveran-
cier -  bevoegd de inkooporder (vóór aanvang van de inkooporder 
of tussentijds) te beëindigen. Indien Leverancier een deel van de 
producten, software en/of diensten reeds heeft (af)geleverd/
voltooid, zal Factorr de daaraan verbonden pro rato vergoeding 
aan Leverancier betalen.  
2.4 Leverancier zal de producten, software en/of diensten binnen 
de overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan een redelijke 
termijn na aanvaarding van de inkooporder, aan Factorr (af)leveren.  
2.5 Wijzigingen in het werk resulteren in meer- en minderwerk als 
er sprake is van vermindering op, wijziging en/of toevoeging aan 
de inkooporder. 
Wijzigen en/of toevoegingen kunnen uitsluitend na schriftelijke 
toestemming van beide partijen plaatsvinden Leverancier heeft 
uitsluitend recht op een verhoging van de vergoeding indien hij/
zij Factorr daarvan - tijdig en voorafgaand aan de (af)levering - in 
kennis heeft gesteld.

Artikel 3. Het geleverde
3.1 Leverancier staat ervoor in dat de producten, software en/of 

diensten aan de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede aan 
de in de branche gebruikelijke kwaliteitseisen voldoen. Indien van 
toepassing zal Leverancier alle benodigde keuringen hebben laten 
verrichten. 
3.2 Het eigendom van de producten en/of software gaat op het 
moment van (af)levering over op Factorr. 
3.3 Leverancier staat ervoor in dat de producten en/of software 
onbezwaard en vrij van beslagen aan Factorr worden (af)geleverd.
3.4 Factorr is niet verplicht de producten en/of diensten voor en na 
de (af)levering inspecteren en testen. Software zal evenwel door 
Factorr worden getest conform het bepaalde in artikel 4.
3.5 Het accepteren of niet-afkeuren van producten, software en/of 
diensten betekent niet dat Factorr afstand doet van een eventuele 
vordering met betrekking tot de non-conformiteit, een gebrek in de 
prestatie, niet tijdige levering van de producten en/of diensten of 
schending van een garantie of andere verplichting door leverancier, 
ongeacht of Factorr de producten, software en/of diensten heeft 
geïnspecteerd en getest. 
3.6 Factorr is bevoegd om gedurende een periode van achttien 
maanden na (af)levering een beroep te doen op non-conformiteit 
in de zin van artikel 7:23 BW of een gebrek in de prestatie in de 
zin van artikel 6:89 BW. 
3.7 Van non-conformiteit of een gebrek in de prestatie is in ieder 
geval in de volgende gevallen sprake:
a. de producten komen niet overeen met de inkooporder, voor wat 
betreft soort en aantal; 
b. de producten, software en/of diensten voldoen niet aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, de in de branche gebruikelijke 
kwaliteitseisen en de veiligheidsvoorschriften;
c. de producten, software en/of diensten worden niet binnen de 
gestelde termijn (af)geleverd;
d. breukschade die verband houdt met het productieproces, het 
vervoer of bevestigingen tussen onderdelen van de producten;
3.8 Leverancier zal de producten, software en/of diensten (af)lev-
eren met alle materialen en documentatie die Factorr redelijkerwijs 
nodig heeft om de producten, software en/of diensten te kunnen 
exploiteren en/of te gebruiken. 
3.9 Leverancier staat ervoor in dat de producten en/of software 
geen inbreuk maken op intellectueel eigendomsrechten of andere 
rechten van derden
3.10 Leverancier zal Factorr onmiddellijk informeren als hij een 
redelijk vermoeden dat de producten en/of software niet aan de 
wet- en regelgeving en/of de in de branche gebruikelijke kwalite-
itseisen voldoen en/of inbreuk maken op rechten van derden. 
3.11 Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Factorr is het Lever-
ancier niet toegestaan de producten, de (handels)namen en logo’s 
van opdrachtgevers, software en/of diensten die uit de inkooporder 
voortvloeien zelfstandig (online) openbaar te maken en/of op te 
nemen in zijn portfolio. Indien en voor zover Factorr daartoe uit-
drukkelijk toestemming heeft verleend, zal Leverancier bij (online) 
openbaarmaking en/of opname in de portfolio de naam van Fac-
torr en de link naar de website van Factorr vermelden. 
3.12 Het is Factorr toegestaan om producten, software en/of dien-
sten, fotomateriaal, filmmateriaal, websites, tekeningen, modellen, 
ontwerpen, concepten, teksten, huisstijl, slogans, kleurencombi-
naties, logo’s, personages, compilaties daarvan of afgeleide werken 
daarvan die uit de inkooporder voortvloeien (online) openbaar te 
maken en/of op te nemen in haar portfolio en/of te gebruiken voor 
promotiedoeleinden, tenzij Leverancier daartegen bezwaar maakt

Artikel 4. Software
4.1Indien de inkooporder betrekking heeft op software, zal Factorr 
binnen een maand na voltooiing de software testen en aan Lever-
ancier meedelen of zij de software al dan niet aanvaardt. Indien 
Factorr de software niet aanvaardt, zal Leverancier schriftelijk aan 
Leverancier verzoeken de software binnen een periode van een 
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maand te herstellen en/of aan te passen conform de redelijke 
aanwijzingen van Factorr. 
4.2 Indien herstel en/of aanpassing binnen een maand uitblijft, is 
Factorr gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding 
bevrijdt partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor 
partijen ontstaat een verbintenis tot ongedaan making van de reeds 
door hen ontvangen prestaties. De prestatie van Leverancier wordt 
op nihil vastgesteld. 
4.3 Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de vervaardigde 
software naar behoren functioneert en/of blijft functioneren. De 
software wordt geacht niet naar behoren te functioneren indien 
binnen zich binnen een periode van achttien maanden na de aan-
vaarding van de software door Factorr een fout voordoet met als 
gevolg dat de software niet meer naar behoren functioneert. 
4.4 Leverancier zal ten aanzien van de software bij (af)levering de 
volgende gegevens aan Factorr verstrekken:
a. de broncode;
b. documentatie die Factorr in staat stelt de software te onder-
houden, te beheren en problemen in de software op te lossen, en/
of de broncode te verbeteren en aan te passen. 

4.5 Na het einde van de Overeenkomst en/of op eerste verzoek 
van Factorr zal Leverancier volledige medewerking verlenen aan 
de overdracht van kennis, knowhow, de onder 4.4 omschreven 
gegevens, materialen en de (digitale) toegang tot de software aan 
Leverancier, en wel op een zodanige wijze dat de continuïteit van 
de software is gewaarborgd

Artikel 5. Diensten
5.1 Indien de inkooporder betrekking heeft op het verrichten van 
diensten, zal Leverancier bij de werkzaamheden de zorg van een 
goed Leverancier in acht nemen. Leverancier zal te allen tijde voor-
komen dat de goede naam en faam en/of uitstraling van Factorr 
in gevaar zou kunnen komen.

5.2 Leverancier zal de opdracht verrichten na voorafgaand overleg 
met Factorr. Leverancier verricht de opdracht onder eigen verant-
woordelijkheid en met behoud van eigen vrijheid en zelfstandigheid. 
Het staat Leverancier vrij om binnen dat wat is afgesproken het 
overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Een en ander laat 
onverlet dat Factorr Leverancier aanwijzingen als bedoeld in artikel 
7:402 Burgerlijk Wetboek kan geven en dat Leverancier gehouden 
is gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aan-
wijzing betreffende de uitvoering van de opdracht. 

5.3 Leverancier houdt Factorr op de hoogte van de voortgang van 
zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Indien Factorr 
daarvan anders niet op de hoogte zou zijn, brengt Leverancier 
Factorr onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht. 
Leverancier legt aan Factorr verantwoording af over de wijze 
waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.
5.4 Leverancier zal Factorr waarschuwen indien de door Factorr 
verstrekte opdracht evidente fouten bevat of de door Factorr ver-
strekte materialen evidente gebreken vertonen.

5.5 Het is Leverancier niet toegestaan de opdracht geheel of 
gedeeltelijk uitbesteden aan derden, behoudens schriftelijke toe-
stemming van Factorr.

5.6 Leverancier zal zich bij de uitvoering van de Overeenkomst 
houden aan de bij Factorr en/of bij de opdrachtgever van Factorr 
geldende bedrijfsreglementen, de toepasselijke nationale en regio-
nale wet- en regelgeving en (veiligheids-)voorschriften. 
5.7. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht geb-
ruik maken van eigen bedrijfsmiddelen, waaronder gereedschap, 
laptop en mobiele telefoon.    
5.8 Leverancier is verplicht om bij het mogelijk betreden van een 
locatie persoonlijke beschermings¬middelen (waaronder veilighe-
idsschoenen, veiligheidsbril en veiligheidsjas) en/of door Factorr ter 
beschikking gestelde of voorgeschreven kleding te dragen. 

5.9 Na een daartoe strekkend verzoek van Factorr zal leverancier 
medewerking verlenen aan interviews, persberichten en overige 
externe berichten met betrekking tot de inkooporder met inacht-
neming van de instructies en voorschriften van Factorr. 

Artikel 6. Tekortkoming Leverancier
6.1 Indien Leverancier de verplichtingen uit hoofde van de 
inkooporder niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt, 
schiet hij jegens Factorr (toerekenbaar) tekort. 

6.2 Bij een (toerekenbare) tekortkoming zal Factorr Leverancier 
schriftelijk verzoeken om de producten en/of diensten binnen 
redelijke termijn alsnog (af) te leveren, te vervangen en/of te 
herstellen. 
6.3 Indien (af)levering, vervanging en/of herstel binnen de 
gestelde redelijke termijn uitblijft, verbeurt Leverancier aan Factorr 
een boete van € 15.000,-. Indien Leverancier een boete moet 
betalen aan Factorr doet dat geen afbreuk aan de andere 
rechten van Factorr, waaronder haar recht op nakoming, schade-
vergoeding en ontbinding. Indien de Leverancier een boete moet 
betalen, heeft Factorr alleen recht op schadevergoeding voor 
zover deze hoger is dan de boete. 

6.4 Indien Leverancier toerekenbaar tekort is geschoten en (af)
levering, vervanging en/of herstel binnen de gestelde termijn uit-
blijft, heeft Factorr het recht om de afzonderlijke inkooporder met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Factorr 
is in dat geval tevens bevoegd andere inkooporders te ontbinden. 

Artikel 7. Looptijd
7.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode waa-
rbinnen de producten, software en/of diensten door Leverancier 
worden geleverd dan wel een tussen Partijen overeen te komen 
periode. 

7.2 Ieder van Partijen is bevoegd om de Overeenkomst tussentijds 
op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
Opzegging dient schriftelijk tegen het einde van een kalender-
maand te geschieden. 

7.3 In afwijking van het bepaalde in lid 8 van dit artikel is ieder van 
Partijen bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk 
op te zeggen indien:
a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt 
verleend;
c. de andere partij zijn activiteiten staakt of wordt ontbonden;
d. de zeggenschap in de andere partij wijzigt;
e. de andere partij in strijd heeft gehandeld met (één van) zijn 
verplichtingen uit hoofde van de opdracht en nakoming na een 
ingebrekestelling waarin een termijn van 14 dagen wordt gesteld, 
uitblijft;
f. Leverancier in strijd handelt met het geheimhoudingsbeding en/
of het relatie- en anti-wervingsbeding. 

7.4 Indien de Overeenkomst door opzegging of het verstrijken 
van de duur een einde neemt zullen partijen over en weer geen 
schadevergoeding aan elkaar verschuldigd worden. 

7.5 Leverancier zal de vóór de einddatum van de Overeenkomst 
geplaatste inkooporders blijven uitvoeren. 

7.6 Na beëindiging van deze Overeenkomst verstrekt Leverancier 
per omgaande aan Factorr alle informatie met betrekking tot de 
(lopende) werkzaamheden en zal Leverancier alle medewerking 
verlenen aan de overdracht van de werkzaamheden aan een door  
Leverancier aan te wijzen persoon.

Artikel 8. Vergoeding
8.1 De hoogte van de vergoeding voor de levering van producten 
en/of diensten zal in iedere afzonderlijke inkooporder worden 
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vastgesteld.

8.2 De vergoeding is exclusief omzetbelasting.

8.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge-
komen omvat de vergoeding alle onkosten, waaronder doch niet 
uitsluitend verblijfkosten, kosten voor verpakkingen, transportkosten, 
installatie- en montagekosten, verzekeringskosten, invoerrechten en 
overige van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen. 

8.4 Betaling van de vergoeding zal  geschieden door storting of 
overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 
zestig dagen na factuurdatum.

8.5 Factorr heeft het recht de betaling van de vergoeding op te 
schorten indien Leverancier de producten en/of de diensten niet, 
niet tijdig, niet volledig of niet correct heeft (af)geleverd.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 
9.1 Leverancier erkent dat alle rechten van intellectuele eigen-
dom, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, 
gebruiks-model¬len¬rechten, tekeningen- en modellenrechten op 
werken, waren, diensten of uitvindingen die door Leverancier zijn 
vervaardigd respectievelijk zijn bewerkt in het kader van de uitvo-
ering van de inkooporder aan Factorr toe¬komen. Voor zover een 
dergelijk recht slechts kan worden verkregen door een depot of 
registratie, dan is uitsluitend Factorr daartoe bevoegd. 
9.2 Voor zover in verband met de uitvoering van de inkooporder 
rechten van intellectuele eigendom aan Leverancier zullen toe-
komen, draagt de Leverancier deze rechten door middel van 
ondertekening van deze akte over aan Factorr. De overdracht 
van intellectuele eigendom is onbeperkt en omvat alle aan het 
overgedragen intellectueel eigendom verbonden rechten en bev-
oegdheden ten aanzien van alle huidige en toekomstige gebruiks- of 
exploitatievormen terzake. Leverancier doet onherroepelijk afstand 
van alle eventueel aan Leverancier krachtens wet, verdrag of regel-
ing, waar ook ter wereld, toekomende persoonlijkheidsrechten in de 
mate waarin de wet, verdrag of regeling zodanige afstand toelaat.
9.3 Voor zover het niet mogelijk is om de intellectueel eigendoms-
rechten aan Factorr over te dragen, verleent Leverancier aan Factorr 
“om niet” een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, 
exclusieve en onbeperkte licentie (onderdelen van) de werken, 
waren, diensten en uitvindingen te gebruiken, aan te passen, open-
baar te maken, te verveelvoudigen en/of te exploiteren in de ruimste 
zin van het woord. Het zal Factorr vrijstaan om aan derden sub 
licenties te verstrekken. 
9.4 Leverancier zal zich onthouden van inbreuken op de intellectu-
ele eigen¬doms¬rechten van Factorr en enig onrechtmatig handelen 
jegens Factorr terzake. 

Artikel 10. Geheimhoudingsbeding
10.1 Het is Leverancier verboden om direct of indirect vertrouwelijke 
informatie (mondeling of schriftelijk) aan derden bekend te maken, 
aan derden toegang tot vertrouwelijke informatie te verlenen en/
of derden op andere wijze over de vertrouwelijke informatie te 
informeren, tenzij:
a. dit noodzakelijk is voor uitvoering van de inkooporder;
b. Factorr expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend;
c. dan wel indien hij/zij daartoe zijn gehouden krachtens enige 
dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.
10.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer doch 
niet uitsluitend verstaan: de inhoud en bestaan van een aanvraag 
van Factorr, de inhoud en het bestaan van een inkooporder en/
of de betrokkenheid van Leverancier bij een (hoofd)opdracht, 
gegevens van opdrachtgevers van Factorr, de inhoud en bestaan 
van opdrachten van opdrachtgevers aan Factorr, bedrijfsstrate-
gieën, bedrijfsvoering, overeenkomsten, prijsstellingen en alle niet 
openbare gegevens en informatie met betrekking tot Factorr, haar 
leveranciers, opdrachtgevers,  klanten, afnemers en deelnemers van 

evenementen welke aan Leverancier bekend worden in het kader 
van de uitvoering van de Overeenkomst. 
10.3 Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die Factorr - in 
welke vorm of op welke informatiedrager dan ook – aan Leverancier 
ter beschikking heeft gesteld ter uitvoering van de inkooporder(s), 
verbindt Leverancier zich ter zake daarvan:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige 
bewaring of opslag van de vertrouwelijke informatie;
b. de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander 
doel dan de uitvoering van de inkooporder;
c. de vertrouwelijke informatie niet langer onder zich te houden dan 
voor het uitvoeren van de inkooporder redelijkerwijs noodzakelijk 
is en de ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie te retour-
neren dan wel na een daartoe strekkend verzoek van Factorr te 
vernietigen.
10.4 Indien Leverancier op verzoek van een derde, op een bevel 
van een bevoegde rechter of enige andere gerechtelijke of overhe-
idsinstantie vertrouwelijke informatie dient te verstrekken aan derden, 
zal Leverancier, onmiddellijk en in ieder geval voorafgaand aan de 
verstrekking van deze vertrouwelijke informatie, Factorr schriftelijk 
op de hoogte stellen van de inhoud van het verzoek, bevel, exploot 
of dagvaarding om Factorr in staat te stellen het verstrekken van 
de vertrouwelijke informatie te coördineren. Indien Leverancier 
vertrouwelijke informatie dient te verstrekken, dan zullen Factorr 
en Leverancier samenwerken en zal Leverancier alle door Factorr 
verzochte maatregelen nemen om een gedwongen verstrekking, 
als omschreven in dit artikel, zoveel mogelijk te voorkomen en te 
beperken. 
10.5 Leverancier zal haar/zijn personeelsleden en/of voor haar/
hem werkzame derden schriftelijk verplichten dezelfde geheim-
houding te betrachten zoals omschreven in dit artikel. Leverancier 
zal na een daartoe strekkend verzoek van Factorr de schriftelijke 
vastlegging van de opgelegde geheimhoudingsplicht aan Factorr 
verstrekken

Artikel 11. Relatiebeding en anti-wervingsbeding
11.1 Het is Leverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van 
de Overeenkomst verboden op enigerlei wijze, direct of indirect, 
zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden en/of samen 
te werken met relaties van Factorr. Dit verbod geldt ongeacht van 
wie het initiatief tot (het aangaan van) de zakelijke betrekkingen 
uitgaat.  
11.2 Onder zakelijke betrekkingen wordt verstaan: indiensttreding 
bij relaties van Opdrachtgever of anderszins werkzaam te zijn 
voor relaties, het doen of aanvaarden van offertes, het verstrekken 
van adviezen of informatie, het geven van opdrachten aan relat-
ies, het verkopen/leveren, inkopen/afnemen van producten, het 
aangaan van samenwerkings¬verbanden en/of joint ventures, het 
plegen of verkrijgen van investeringen, het verstrekken of verkrijgen 
van geldleningen, het (laten) deelnemen in het kapitaal van ven-
nootschappen, het verrichten van marketingactiviteiten gericht op 
relaties alsmede het aangaan van overeenkomsten met relaties. 
Onder relaties wordt verstaan: Opdrachtgevers en klanten van 
Factorr. 
11.3Het is Leverancier gedurende de looptijd van de Overeen-
komst alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde 
van de Overeenkomst verboden, direct of indirect, werknemers of 
zzp-ers van Factorr te bewegen hun rechtsverhouding met Factorr 
te beëindigen en/of de werknemers of zzp-ers in dienst te nemen 
en/of met de de werknemers of zzp-ers samen te werken. 

Artikel 12. Boetebeding 
12.1 Leverancier is van rechtswege in verzuim indien hij in strijd 
met zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 9 tot en met 11 
handelt. 
12.2 In dat geval zal Leverancier aan Factorr voor iedere over-
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treding een boete van € 50.000,00 per overtreding verbeuren 
alsmede een boete van € 5.000,00 voor elke dag of dagdeel dat 
de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door 
Factorr voortduurt. 
12.3 Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat Lever-
ancier niet van de in artikelen  genoemde verplichtingen. 
12.4 Indien Leverancier een boete moet betalen aan Factorr doet 
dat geen afbreuk aan de andere rechten van Factorr, waaronder 
haar recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Indien 
de Leverancier een boete moet betalen, heeft Factorr alleen recht 
op schadevergoeding voor zover deze hoger is dan de boete.

Artikel 13. Verzekeringsplicht 
13.1 Leverancier is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen 
voor een genoegzame verzekering die te allen tijde zijn aansprake-
lijkheid, die bij of in verband de uitvoering van de inkooporder 
mocht ontstaan dekt. 
13.2 Leverancier is verplicht Factorr op diens eerste verzoek inzage 
in de polis en de wijze van premiebetaling te geven en/of Factorr 
een door de verzekeraar gewaarmerkt afschrift van de verzeker-
ingspolis te verstrekken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Partijen zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of 
verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van hun verplichtingen uit hoofde van de inkooporder en op grond 
van de wet. 
14.2 Leverancier zal Factorr vrijwaren en schadeloosstellen voor 
aanspraken van derden met betrekking tot (gebreken in) de pro-
ducten, software of diensten en zal alle hiermee verband houdende 
door Factorr geleden schade (waaronder gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke kosten) vergoeden. 
14.3 Leverancier zal alle maatregelen treffen die in redelijkheid 
van Leverancier mogen worden verwacht om (verdere) schade te 
voorkomen of te beperken. Deze verplichting ontheft Leverancier 
niet van aansprakelijkheid jegens Factorr. 
14.4 Factorr is niet aansprakelijk voor door Leverancier geleden en 
nog te lijden gevolgschade, waaronder doch niet uitsluitend bedri-
jfsschade, gederfde winst of gederfde omzet, immateriële schade. 

14.5 De aansprakelijkheid van Factorr is beperkt tot een bedrag 
van € 15.000,-. 

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1 Op de inkooporder(s) is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met 
de inkooporder worden beslecht door de bevoegde rechter van 
de rechtbank Rotterdam. 
15.3 Indien één of meer artikelen van deze inkoopvoorwaarden 
ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt 
daardoor de geldigheid van de overige artikelen niet aangetast. 
Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest daarvan 
deze inkoopvoorwaarden  voor zover nodig aanpassen, in die zin 
dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door artikelen 
die daar zo min mogelijk van afwijken.
15.4 Partijen zijn niet bevoegd om hun rechten en verplichtingen uit 
hoofde van de inkooporder over te dragen aan derden. 


