ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Algemene Inkoopvoorwaarden van Vereniging Buma en Stichting Stemra
Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden aan de onderstaande begrippen de daaropvolgende betekenis
toegekend.
1.1 Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van Vereniging Buma en Stichting
Stemra.
1.2 Buma/Stemra: Vereniging Buma en Stichting Stemra.
1.3 Opdrachtnemer: de leverancier of contractuele wederpartij van Buma/Stemra.
1.4 Zaken: zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
1.5 Levering van Zaken: het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht
brengen van Buma/Stemra en de eventuele installatie/montage van deze Zaken.
1.6 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Buma/Stemra
te verrichten werkzaamheden.
1.7 Levering van Diensten: het uitvoeren van de op basis van de Overeenkomst te verrichten
werkzaamheden.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Buma/Stemra en Opdrachtnemer met betrekking tot de
levering van Zaken en/of het verrichten van Diensten.
1.9 Partijen: Buma/Stemra en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan Buma/Stemra gedane aanbiedingen en
met Buma/Stemra gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn ter zake van aan Buma/Stemra te leveren Zaken en/of Diensten.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming ook,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door
Buma/Stemra aan Opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Buma/Stemra en Opdrachtnemer gesloten
Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Een offerte van Opdrachtnemer geldt als onherroepelijk aanbod jegens Buma/Stemra gedurende
een periode van ten minste drie maanden na het uitbrengen ervan.
3.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Buma/Stemra dit schriftelijk heeft
bevestigd.
3.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met werknemers en/of vertegenwoordigers van
Buma/Stemra binden Buma/Stemra niet, behoudens voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd
door een daartoe vertegenwoordigingsbevoegde persoon.
3.4 Tenzij anders overeen is gekomen tussen Buma/Stemra en Opdrachtnemer wordt voor de
Overeenkomst een opzegtermijn gehanteerd van één maand.
3.5 Minimaal twee maanden voor afloop van de Overeenkomst of het contractjaar moet
Opdrachtnemer Buma/Stemra schriftelijk een prijsaanbieding verstrekken voor het aankomende
jaar.
Artikel 4. Wijzigingen
4.1 Buma/Stemra is te allen tijde bevoegd om in overleg met Opdrachtnemer de aard en omvang van
de te leveren Zaken en/of Diensten te wijzigen. De wijziging is slechts rechtsgeldig indien dit
schriftelijk door Buma/Stemra is bevestigd.
4.2 Indien wijzigingen als van beperkte aard kunnen worden beschouwd zijn de reeds
overeengekomen prijs, tijdstip van levering en/of overige voorwaarden ook van toepassing op de
betreffende wijziging.
4.3 Indien wijzigingen niet als van beperkte aard worden beschouwd door Opdrachtnemer, is deze
verplicht om uiterlijk binnen tien (werk)dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging
Buma/Stemra schriftelijk te informeren over de eventuele gevolgen voor de prijs, tijdstip van
levering en/of overige voorwaarden. Indien Opdrachtnemer Buma/Stemra ter zake niet of niet
tijdig schriftelijk informeert, wordt Opdrachtnemer geacht de wijziging te hebben aanvaard en zijn
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de reeds overeengekomen prijs, tijdstip van levering en overige voorwaarden ook van toepassing
op de wijziging.
4.4 Indien de in lid 3 genoemde gevolgen voor de prijs, tijdstip van levering en/of overige voorwaarden
naar het oordeel van Buma/Stemra als onredelijk worden geacht, zullen Partijen hierover in
overleg treden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is Buma/Stemra gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door een enkele
schriftelijke mededeling daartoe te ontbinden c.q. op te zeggen, zonder tot betaling van enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 5. Overdracht van rechten en verplichtingen
5.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit of verband
houden met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Buma/Stemra aan een derde,
al dan niet in onderaanneming, over te dragen.
5.2 Indien verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden
overgedragen aan een derde, blijft Opdrachtnemer onverkort verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de naleving van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3 Het is Opdrachtnemer verboden om zijn uit de overeenkomst jegens Buma/Stemra voortvloeiende
vorderingen zonder toestemming van Buma/Stemra te cederen, te verpanden of, onder welke titel
dan ook in eigendom over te dragen.
Artikel 6. Prijs en prijsherziening
6.1 De in de Overeenkomst vermelde prijs geldt voor alle op basis daarvan te leveren Zaken en/of te
verrichten Diensten. De prijs is exclusief btw en inclusief alle (on)kosten, toeslagen en deugdelijke
verpakking.
6.2 De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing
kunnen leiden alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing in dergelijke gevallen plaatsvindt.
Artikel 7. Facturering en betaling
7.1 In geval van Levering van Zaken factureert Opdrachtnemer nadat de Zaken zijn geleverd.
7.2 In geval van Levering van Diensten factureert Opdrachtnemer maandelijks achteraf door middel
van een deugdelijk gespecificeerde verantwoording van de geleverde Diensten.
7.3 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.
7.4 Bij vooruitbetaling dan wel termijnbetaling heeft Buma/Stemra het recht van Opdrachtnemer te
verlangen dat hij een naar het oordeel van Buma/Stemra voldoende zekerheid voor nakoming
verstrekt. Als Opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
verzuim. Buma/Stemra heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de schade
op Opdrachtnemer te verhalen.
7.5 Buma/Stemra is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van
elkaar te vorderen hebben.
7.6 Buma/Stemra behoudt zich het recht voor de door Opdrachtnemer ter zake van het werk
verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens Grekening dan wel in het depot dat de Ontvanger voor Opdrachtnemer houdt.
7.7 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Buma/Stemra te allen tijde gerechtigd de hiervoor
bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (onder)aanneemsom
in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Ontvanger te voldoen.
Artikel 8. Levering
8.1 Alle levering geschieden Delivered Duty Paid (DDP) conform Incoterms 2010. Leveringen
geschieden tijdens kantooruren op het adres van Buma/Stemra (of een andere schriftelijk
overeengekomen afleverlocatie).
8.2 In geval van Levering van Diensten dient Opdrachtnemer de werkzaamheden binnen de
overeengekomen termijn uit te voeren en voor zover van toepassing overeenkomstig een door
Buma/Stemra schriftelijk goedgekeurd programma, bestek of plan van aanpak.
8.3 Opdrachtnemer is gehouden Buma/Stemra tijdig en adequaat op de hoogte te stellen van een
dreigende overschrijding van de levertijd/termijn, met vermelding van de aard van de
overschrijding, de vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem getroffen of te treffen
maatregelen.
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Buma/Stemra kan weigeren om Zaken en/of Diensten af te nemen in geval van afwijking van de
overeengekomen levertijd. Eventueel (reeds) ontvangen Zaken worden in dat geval op kosten van
Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer geretourneerd.
8.5 Installatie, assemblage en andere werkzaamheden betreffende de door Opdrachtnemer geleverde
Zaken zullen voor rekening en risico van Opdrachtnemer worden uitgevoerd, met inachtneming
van toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede eventueel geldende gedragscodes / huisregels
van Buma/Stemra.
8.6 Risico en eigendom gaan van Opdrachtnemer over op Buma/Stemra bij de overeengekomen
levering.
8.4

Artikel 9. Documentatie
9.1 Opdrachtnemer is verplicht om alle bijbehorende documentatie voorafgaand aan of tegelijkertijd
met de levering ter beschikking te stellen aan Buma/Stemra.
9.2 Opdrachtnemer garandeert dat Buma/Stemra vrijelijk over deze documentatie beschikken,
waaronder begrepen het recht tot vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
9.3 Documentatie wordt bij de overdracht eigendom van Buma/Stemra. Overigens is Opdrachtnemer
verplicht om documentatie, zoals revisietekeningen en logboeken, actueel te houden.
Artikel 10. Tekortkoming
Indien nakoming, ook na daartoe door Buma/Stemra in gebreke te zijn gesteld, uitblijft of
Opdrachtnemer in redelijkheid moet worden geacht niet (meer) aan zijn verplichtingen te kunnen
voldoen, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Buma/Stemra het recht:
a) De uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van Opdrachtnemer
aan derden op te dragen, alles zonder dat Buma/Stemra tot enige schadevergoeding gehouden is;
b) De betalingsverplichtingen op te schorten;
c) De overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtnemer.
Artikel 11. Garantie
11.1
De Opdrachtnemer garandeert gedurende twaalf maanden (tenzij een andere termijn is
overeengekomen) na levering, acceptatie en ingebruikname (in het geval dat geleverde Zaken
niet in gebruik zijn genomen binnen zes maanden na levering, geldt de garantie voor een periode
van achttien maanden na levering) dat de geleverde Zaken en/of Diensten:
a) Geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
b) In goed vakmanschap zijn vervaardigd en/of verricht, van goede kwaliteit zijn en vrij van
ontwerp- en constructiefouten of andere gebreken;
c) Volledig in overeenstemming zijn met de vereisten als in de Overeenkomst en andere ter zake
relevante documenten omschreven;
d) Voldoen de aan de geldende wettelijke bepalingen en andere van overheidswege gegeven
voorschriften.
11.2
Opdrachtnemer garandeert dat hij na levering gedurende de verwachte redelijke levensduur
van te leveren Zaken, doch ten minste voor een periode van vijf jaar, alle (reserve)onderdelen
voor de geleverde Zaken zal kunnen naleveren.
11.3
In geval van Levering van Diensten garandeert Opdrachtnemer voorts dat het blijkens de
Overeenkomst beoogde resultaat zal worden bereikt en dat aan de in dat verband door
Buma/Stemra gestelde eisen wordt voldaan.
11.4
Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten te allen tijde worden uitgevoerd door
vakbekwaam personeel, met inachtneming van alle wettelijke en andere van overheidswege
gestelde bepalingen.
11.5
Indien de Opdrachtnemer een gebrek niet binnen tien (werk)dagen na de melding daarvan
door Buma/Stemra heeft verholpen en herstel van het gebrek naar de mening van de
Buma/Stemra geen uitstel kan dulden, is Buma/Stemra gerechtigd dit herstel op kosten van de
Opdrachtnemer uit te voeren of te doen uitvoeren.
11.6
De garantieverplichtingen van Opdrachtnemer blijven van kracht na levering, acceptatie en
betaling door Buma/Stemra, alsmede na beëindiging, op welke grond ook, van de Overeenkomst.
11.7
Buma/Stemra is gerechtigd om van Opdrachtnemer te eisen dat deze bij tekortkoming
gedurende de herstelperiode tijdelijk een vervangbaar product levert.
Artikel 12. Keuring
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12.1
Buma/Stemra is gerechtigd om Zaken en Diensten te doen keuren. Indien gewenst moet
Opdrachtnemer kosteloos medewerking verlenen aan deze keuring.
12.2
Buma/Stemra is gerechtigd om Zaken te doen weigeren indien deze geheel of gedeeltelijk
worden afgekeurd, of indien op andere wijze wordt vastgesteld dat zij niet voldoen aan de daaraan
te stellen eisen, specificaties of eigenschappen.
12.3
Indien Buma/Stemra geleverde Zaken of Diensten afkeurt, is Opdrachtnemer verplicht om
binnen een door Buma/Stemra gesteld termijn zorg te dragen voor een kosteloos herstel.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1
Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ worden onder andere verstaan: auteursrechten,
databankrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten dan wel het recht om deze
intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen.
13.2
‘Intellectuele eigendomsrechten op het werk’ zijn alle Intellectuele eigendomsrechten die
rusten op het werk, op de zaken en op de hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, mallen,
matrijzen en gereedschappen, tot stand gebracht bij of ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Buma/Stemra.
13.3
Alle Intellectuele eigendomsrechten op het werk komen toe aan Buma/Stemra.
Opdrachtnemer draagt deze rechten voor zover mogelijk reeds nu voor alsdan over aan
Buma/Stemra en zal op eerste verzoek van Buma/Stemra eventueel voor de overdracht
benodigde aanvullende handelingen onverwijld verrichten. Voor de (overdracht van) Intellectuele
eigendomsrechten op het werk is Buma/Stemra geen vergoeding aan de Opdrachtnemer
verschuldigd.
13.4
Opdrachtnemer doet afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1
onder a van de Auteurswet. Voor zover het wijzigingen in het werk, de zaken of de benaming
daarvan betreft doet opdrachtnemer bovendien afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd
in artikel 25, lid 1 onder b en c van de Auteurswet. Opdrachtnemer zal zich niet beroepen op de in
artikel 25 lid 4 van de Auteurswet verleende bevoegdheid.
13.5
Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de door hem aan Buma/Stemra geleverde Zaken,
Diensten en Intellectuele eigendomsrechten op het werk, geen inbreuk maken op rechten van
derden, waaronder ook rechten van Intellectuele eigendom, en vrijwaart Buma/Stemra voor alle
aanspraken uit dien hoofde. Opdrachtnemer zal Buma/Stemra alle schade vergoeden die het
gevolg is van enige inbreuk.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een
tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, diens ondergeschikten of diens
hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade die ontstaat door de aanwezigheid en/of
het gebruik van zaken die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.
14.2
Opdrachtnemer zal Buma/Stemra geheel vrijwaren voor aanspraken van derden tot
vergoeding van schade als in lid 1 bedoeld.
14.3
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt zowel gedurende als na afloop van de
Overeenkomst.
Artikel 15. Verzekering
Opdrachtnemer is gehouden op eigen kosten zorg te dragen voor een voldoende verzekering, die
de eventuele schade die Buma/Stemra lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de
Opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden dekt. Opdrachtnemer zal op verzoek van
Buma/Stemra afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling overleggen.
Artikel 16. Orde, veiligheid en milieu
Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden
wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Artikel 17. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
17.1
Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door Opdrachtgever
aan Buma/Stemra verschaft, alsmede knowhow waarvan Opdrachtnemer via Buma/Stemra
kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door Opdrachtnemer worden gebruikt voor
enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
17.2
De in artikel 17.1 genoemde gegevens zullen door Opdrachtnemer niet openbaar worden
gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van Buma/Stemra. Als
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Opdrachtnemer de aan hem verstrekte geheime informatie ter uitvoering van de Overeenkomst
dient te verstrekken aan zijn medewerkers, is Opdrachtnemer verplicht ervoor zorg te dragen dat
zijn werknemers zich verenigen met de geheimhoudingsplicht uit deze Overeenkomst, alvorens
deze kennis nemen van de door Buma/Stemra ter beschikking gestelde informatie.
17.3
Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst de in artikel 17.1 bedoelde
gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een
geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
17.4
Opdrachtnemer is Buma/Stemra een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 50 % van
het totale orderbedrag met een minimum van € 25.000, indien hij één of meer van de
bovenstaande verplichtingen schendt.
17.5
De in artikel 17.4 genoemde boete kan worden gevorderd naast vervangende en aanvullende
schadevergoeding op grond van de wet. Buma/Stemra heeft het recht deze boete en/of
schadevergoeding met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
Artikel 18. Verplichtingen opdrachtnemer
18.1
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid
tot een goed resultaat brengen van de bepalingen in de Overeenkomst.
18.2
Opdrachtnemer dient voor (nood)gevallen te allen tijde beschikbaar en bereikbaar te zijn.
18.3
Opdrachtnemer dient bedrijfs- en personeelsgegevens die samenhangen met de
Overeenkomst te verschaffen. Tevens moet Opdrachtnemer Buma/Stemra desgevraagd een
manurenverantwoording verstrekken.
Artikel 19. Voorbereiding en uitvoering van het werk
19.1
Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang
wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen
van Buma/Stemra waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
19.2
Opdrachtnemer moet voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden de uitvoerdatum
aan Buma/Stemra verstrekken.
19.3
Mogelijke belemmeringen voor medewerkers van Buma/Stemra voor uitvoering van de
Overeenkomst met Buma/Stemra overlegd worden.
Artikel 20. Personeel van de opdrachtnemer
20.1
Opdrachtnemer moet de Overeenkomst of opdracht uit laten voeren door vakkundig
personeel.
20.2
Personeel van de Opdrachtnemer moet zich te allen tijde aan- en afmelden bij de receptie van
Buma/Stemra.
20.3
Personeel van de Opdrachtnemer moet desgevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) aan Buma/Stemra overleggen.
Artikel 21. Ontbinding
21.1
Buma/Stemra is gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de Overeenkomst door een
schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of
gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet
behoorlijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt, alsmede in geval van aanvraag van
faillissement, toelating tot te Wet Schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling
van Opdrachtnemer alsmede in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee
vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtnemer.
21.2
In geval van ontbinding is Buma/Stemra nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook
gehouden. Opdrachtnemer vrijwaart Buma/Stemra voor alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit of verband houden met de ontbinding door Buma/Stemra. De vrijwaring heeft
mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Buma/Stemra in verband met een
dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1
Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3
Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in Amsterdam neemt kennis van
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Buma/Stemra mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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