
 

 

Algemene inkoopvoorwaarden Leadhunter B.V. 
 
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten aangegaan na 01-01-2018. 
 
 
1. Definities 

1.1. ‘Opdrachtnemer’ staat voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of 
diensten levert c.q. laat leveren aan Leadhunter B.V., danwel voor Leadhunter B.V. een 
opdracht uitvoert c.q. laat uitvoeren, danwel zich verbindt om dit in de toekomst te gaan 
doen. 

1.2. ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen Leadhunter B.V. en Opdrachtnemer tot 
stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter 
voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst. 

1.3. ‘Leadhunter’ staat voor Leadhunter B.V., ingeschreven bij KVK Middelburg onder nummer 
67665284, BTW nummer NL857118894B01. 

1.4. ‘Partijen’: Leadhunter B.V. en Opdrachtnemer gezamenlijk 
1.5. ‘Vertrouwelijke Informatie’: Alle informatie in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer in 

verband met de (eventuele) totstandkoming van een Overeenkomst of gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst verwerft dan wel  verkrijgt van Leadhunter, tenzij die 
informatie: 

(a) aantoonbaar reeds in het bezit was van Opdrachtnemer op het moment dat die 
informatie aan Opdrachtnemer werd verstrekt; 

(b) van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is 
van de niet nakomen van de geheimhoudingsverplichting zoals omschreven in 
artikel 10; 

(c) zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan Opdrachtnemer door 
een derde die het recht had die informatie te verstrekken; 

(d) die met uitdrukkelijke toestemming van Leadhunter aan derden ter beschikking 
wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden. 

1.6. ‘Voorwaarden’: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van Leadhunter 
 

 
2. Algemeen 

2.1. Behoudens wanneer andere algemene voorwaarden van Leadhunter van toepassing zijn 
(zoals de algemene verkoopvoorwaarden) zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle 
aanvragen en alle aanbestedingen van alle opdrachten en orders verstrekt door Leadhunter 
en op alle voorstellen en offertes die door Opdrachtnemer aan Leadhunter worden gedaan, 
evenals op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten. 

2.2. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt 
door Leadhunter nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Leadhunter schriftelijk heeft 
ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. 

2.3. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de Overeenkomst en/of deze 
Voorwaarden vermelde zijn slechts voor Leadhunter bindend indien en voor zover dat 
tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen. 

 
 

  



 

 

3. Offerte, prijs en orders c.q. opdrachten 
3.1. Offertes van Opdrachtnemer aan Leadhunter worden geacht minstens gedurende twee 

maanden na dagtekening bindend te zijn, tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen 
zijn. De offertes worden geacht een onherroepelijk aanbod van Opdrachtnemer te zijn. 

3.2. Eventuele met een offerte gepaard gaande kosten kunnen niet op Leadhunter worden 
verhaald. 

3.3. Eventuele bij de offerte ontvangen documentatie en/of monsters hoeven niet door 
Leadhunter te worden geretourneerd en/of te worden betaald tenzij nadrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

3.4. De in de offerte vermelde prijs is vast, uitgedrukt in euro’s, voorzien van BTW specificatie en 
wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen en of 
diensten te leveren op de door Leadhunter aangegeven plaats en tijd. 

3.5. Alle orders c.q. opdrachten c.q. offerteaanvragen van Leadhunter aan Opdrachtnemer zijn 
vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders op de order c.q. opdracht c.q. offerteaanvraag is 
vermeld. 

3.6. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten 
uitvoeren door een derde, tenzij Leadhunter hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming 
heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De 
Opdrachtnemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door 
hem ingeschakelde derde(n). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op 
(deel)opdrachten welke door derden worden uitgevoerd. 

 
 
4. Levering 

4.1. De tussen Leadhunter en Opdrachtnemer overeengekomen levertijd danwel tijdstip van 
levering geldt als een fatale termijn. Opdrachtnemer is in verzuim door de enkele 
overschrijding van de met Leadhunter overeengekomen levertijd danwel het 
overeengekomen tijdstip van levering. 

4.2. De termijn van de levertijd vangt aan op de datum en tijd dat Leadhunter de offerte van 
Opdrachtnemer heeft aanvaard of de datum en tijd waarop Opdrachtnemer de order c.q. 
opdracht van Leadhunter heeft aanvaard. 

4.3. De goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze goederen volledig door 
Opdrachtnemer op de door Leadhunter aangegeven plaats zijn afgeleverd en Leadhunter 
daarover vrij kan beschikken. In het geval van levering van diensten wordt het tijdstip 
waarop de dienstverlening is voltooid beschouwd als het tijdstip van levering. 

4.4. Deelleveringen zijn niet toegestaan tenzij Partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
4.5. Indien Opdrachtnemer redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn zijn 

verplichtingen tegenover Leadhunter tijdig en integraal na te komen is hij verplicht 
Leadhunter hiervan, onder vermelding van redenen, per omgaande op de hoogte te stellen 
en dit vervolgens schriftelijk te bevestigen. De mededeling van Opdrachtnemer ontslaat hem 
niet van zijn leveringsverplichtingen. 

 
 

  



 

 

5. Intellectueel eigendom en bescherming van de naam Leadhunter 
5.1. Opdrachtnemer mag geen relaties van Leadhunter (m.n. medewerkers, leveranciers, 

samenwerkingspartners of opdrachtgevers) benaderen voor een aanbod dat kan 
concurreren met het aanbod van Leadhunter. 

5.2. Opdrachtnemer mag de naam Leadhunter niet gebruiken in reclame-uitingen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leadhunter. 

5.3. Alle materialen, systemen en werkwijzen van Leadhunter worden beschouwd als intellectueel 
eigendom van Leadhunter. Dit intellectueel eigendom mag door Opdrachtnemer nimmer 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan de met Leadhunter overeengekomen 
dienstverlening. 

5.4. Alle intellectuele eigendomsrechten, van alle door de Opdrachtnemer op grond van de 
Overeenkomst geleverde prestaties, berusten bij Leadhunter, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De rechten van de Opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen 
door de Opdrachtnemer aan Leadhunter overgedragen, welke overdracht terstond na het 
ontstaan van die rechten door Leadhunter wordt aanvaard. 

5.5. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, 
machtigt Opdrachtnemer Leadhunter onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en 
namens de Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de 
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Leadhunter aan de kosteloze overdracht van 
zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen 
stellen. 

5.6. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele 
(eigendoms)rechten komen voor rekening van Leadhunter. De Opdrachtnemer machtigt 
Leadhunter hiervoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 
(eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven. 

5.7. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Leadhunter van alle eventueel aan hem/haar, 
toekomende zgn. persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving 
zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan 
zijn/haar zijnde betrokken personeel, afstand jegens Leadhunter van alle eventueel aan deze 
personeelsleden toekomende zgn. persoonlijkheidrechten, in die mate als de toepasselijke 
regelgeving zodanige afstand toelaat. 

  
 
6. Betaling 

6.1. Leadhunter hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de door Leadhunter 
goedgekeurde facturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6.2. Dit artikel laat de eventuele rechten van Leadhunter tot onder andere opschorting, het 
uitoefenen van een retentierecht, ontbinding en verrekening onverlet. 

 

 

7. Garantie en vrijwaring 
7.1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde goederen zijn zoals overeengekomen en 

derhalve, onder meer, van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij anders overeengekomen), 
vrij van gebreken en voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede 
aan de gangbare kwaliteitsnormen. 

7.2. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen ten minste één jaar na levering vrij 
zullen zijn van fabricage-, constructie- en ontwerp- en materiaalfouten. 

7.3. Opdrachtnemer garandeert verder dat de door hem geleverde goederen en of diensten op 
generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele 



 

 

eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi- en merkrechten. Opdrachtnemer vrijwaart 
Leadhunter van aanspraken van derden in deze. 

7.4. De garantie laat onverlet de aanspraken die Leadhunter heeft op grond van de wet in geval 
de geleverde goederen en/of diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of 
Voorwaarden. 

 
 
8. Aansprakelijkheid 

8.1. Opdrachtnemer voert zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel voor eigen 
risico uit. Alle schade, zowel direct als indirect, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt 
bedoeld gederfde winst en gevolgschade, die Leadhunter lijdt en/of heeft geleden als gevolg 
van of in verband met de verplichtingen die voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst 
voortvloeien, wordt door Opdrachtnemer vergoed, ongeacht of de schade is veroorzaakt 
door Opdrachtnemer zelf of door derden die hij ter uitvoering van zijn verplichtingen heeft 
ingeschakeld. 

8.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt mede ten behoeve van benadeelde derden, 
waaronder personeel en klanten van Leadhunter en door Leadhunter ingeschakelde derden. 
Opdrachtnemer vrijwaart Leadhunter terzake alle aanspraken die deze derden jegens 
Leadhunter mochten doen gelden. 

 
 
9. Verzekering 

9.1. Opdrachtnemer zal zich terzake van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de 
Overeenkomst jegens Leadhunter voldoende verzekeren. Opdrachtnemer zal voorts op 
normale voorwaarden alle verzekerde risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren. 

9.2. Opdrachtnemer zal tevens alle goederen die hij van Leadhunter onder zich krijgt uit hoofde 
van de Overeenkomst, verzekeren voor schade, tenietgaan, vermissing, en/of diefstal, 
waaronder inbegrepen de schade als gevolg van onjuiste bewerking en/of ondeugdelijke 
opslag gedurende de tijd dat Opdrachtnemer de goederen onder zich heeft. 

 
 
10. Geheimhouding 

10.1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, te kopiëren, 
op te slaan en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, tenzij hij daartoe de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leadhunter heeft verkregen. 

10.2. Opdrachtnemer verplicht zich om ervoor zorg te dragen dat slechts zijn medewerkers die 
betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst de 
beschikking zullen hebben over Vertrouwelijke Informatie en is verplicht aan deze 
medewerkers de in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht op te leggen. Medewerkers die niet 
hierbij betrokken zijn worden aangemerkt als derden in de zin van lid 1 van dit artikel. 

 
 

  



 

 

11. Ontbinding  
11.1. Leadhunter kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij 

aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de 
Overeenkomst met Opdrachtnemer ontbinden, indien: 

a. Opdrachtnemer surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van 
faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op 
enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;  
b. Opdrachtnemer zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, 
tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;  
c. Opdrachtnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, 
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, 
nadat Leadhunter bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.  

11.2. Onverminderd haar overige rechten heeft Leadhunter in de situaties als omschreven in het 
vorige lid het recht om haar verplichtingen uit hoofde van een met de Opdrachtnemer 
gesloten Overeenkomst op te schorten. 

11.3. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Leadhunter rechtens toekomende 
bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding 
 

 
12. Slotbepalingen 

12.1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing  
12.2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden 

onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg, 
met dien verstande dat Leadhunter een geschil desgewenst ter beoordeling kan voorleggen 
aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer. 

12.3. In het geval Leadhunter om haar moverende reden afstand doet van enig recht of 
Opdrachtnemer op andere wijze tegemoet komt, zullen deze tegemoetkomingen beperkt 
zijn tot de specifieke omstandigheden van het geschil en hebben deze geen enkele invloed 
op de rechten die Leadhunter in andere situaties kan doen gelden. 

12.4. Leadhunter behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen en/of aanvullingen zullen schriftelijk worden gemeld aan Opdrachtnemer en 
zullen op een door Leadhunter te bepalen moment worden ingevoerd. Indien 
Opdrachtnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de 
Overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging en/of aanpassing van de 
Voorwaarden opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe Voorwaarden in werking zullen 
treden, tenzij Leadhunter aangeeft dat de aanvullingen c.q. wijzigingen niet ten aanzien van 
de betreffende Overeenkomst zullen gelden en derhalve de oude Voorwaarden van 
toepassing zullen blijven. 

12.5. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden 
onverbindend, nietig en/of niet afdwingbaar worden verklaard danwel worden vernietigd, 
blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien vorenbedoelde onverbindende, 
nietige, niet afdwingbare en/of vernietigde bepaling een kernbeding betreft zullen 
Leadhunter en Opdrachtnemer een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk 
overeenstemt met de bedoeling van Partijen. Indien de bepaling geen kernbeding betreft 
zal Leadhunter een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de 
betreffende bepaling benadert. 

 

 


