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Artikel 1. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van 
toepassing op alle aanvragen, offertes, bestellingen, aanvaardingen en/of 
alle overeenkomsten betrekking hebbende op het door een wederpartij 
(“Leverancier”) verrichten van diensten voor en in opdracht van EMPYRO 
B.V. (“EMPYRO”), een en ander in de ruimste zin van het woord en met 
inbegrip van aanneming van werk en het ter beschikking stellen van 
werknemers aan EMPYRO om voor, onder toezicht of leiding van EMPYRO 
werkzaam te zijn. 
2. Algemene (verkoop-)voorwaarden van Leverancier zijn niet toepasselijk - 
ook niet naast deze Algemene Voorwaarden - en mogelijke toepasselijkheid 
daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. 
3. Voor toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt onder een 
“Overeenkomst” verstaan de afspraken tussen EMPYRO en Leverancier 
met betrekking tot de levering van diensten door Leverancier aan klanten 
van EMPYRO en aan EMPYRO zelf, waarvan de bepalingen in deze 
Algemene Voorwaarden deel uit zullen maken. 
4. Tenzij anders bepaald of uit de context anders voortvloeit, zal de 
vermelding van “goederen” in deze Algemene Voorwaarden tevens 
inhouden diensten en vermelding van “levering” zal inhouden zowel de 
levering van goederen als het verrichten van diensten, in de meest ruime zin. 
5. Bij verwijzingen naar aantallen van dagen in deze Algemene Voorwaarden 
wordt bedoeld kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende 
feestdagen. 
Artikel 2. Offerte en Overeenkomst 
1. Leverancier heeft geen recht op vergoeding van kosten gemaakt ter 
voorbereiding of uitwerking van de offerte. 
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, komt een 
Overeenkomst tot stand wanneer een daartoe bevoegde medewerker van 
EMPYRO schriftelijk een inkooporder plaatst. Deze inkooporder is voorzien 
van een opdrachtnummer. Dit opdrachtnummer dient op alle 
correspondentie, waaronder de factuur, vermeld te worden. Indien 
Leverancier een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens 
de schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen, doet hij dit voor eigen 
rekening en risico. 
3. Een Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd indien partijen de 
wijziging(en) schriftelijk zijn overeengekomen. 
4. Afwijking en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden is alleen 
mogelijk indien en voor zover EMPYRO dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
aanvaard. 
Artikel 3. Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen 
prijzen exclusief BTW en inclusief alle belastingen, heffingen en inclusief alle 
kosten in verband met de levering (bijvoorbeeld voor verpakking, installatie 
of gereedschap) en niet voor wijziging vatbaar. 
2. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt 
die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de 
aanpassing plaatsvindt. 
Artikel 4. Betaling 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met EMPYRO, 
vindt betaling van de factuur door EMPYRO plaats binnen dertig (30) dagen 
na ontvangst van de factuur. Facturering mag eerst plaatsvinden nadat de 
levering volledig is uitgevoerd. Indien (desondanks) eerder wordt 
gefactureerd, gaat de betalingstermijn van dertig dagen pas lopen per het 
moment dat de levering is voltooid en de levering door EMPYRO is 
geaccepteerd. 
2. Voor opdrachten met een waarde van meer dan 50.000 euro kan een 
betaalschema overeengekomen worden. Empyro zal in dat geval van 
Leverancier zekerheden in de vorm van een bankgarantie of vergelijkbaar 
verlangen. 
3. EMPYRO is gerechtigd de betaling op te schorten indien een tekortkoming 
in de geleverde dienst wordt geconstateerd of Leverancier anderszins 
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen EMPYRO en 
Leverancier. 
4. Betaling door EMPYRO houdt op geen enkele wijze afstand van recht in 
en ontslaat leverancier niet van zijn leveringsverplichtingen. 
Artikel 5. Levering 
1. Levering van de dienst vindt plaats op het overeengekomen adres en het 
overeengekomen tijdstip. 
2. De overeengekomen datum van aanvang van levering van de diensten als 
ook de overeengekomen datum waarop uitvoering moet zijn voltooid zijn 
fatale termijnen. Bij niet of niet-tijdige levering is Leverancier door enkel 
overschrijding van de leveringstermijn (zonder nadere ingebrekestelling) in 
verzuim. 
3. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld te melden 
aan EMPYRO met vermelding van de aard van de omstandigheden, de door 
Leverancier getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van 
de vertraging en dit schriftelijk te bevestigen. EMPYRO behoudt zich ten 
aanzien van een levertijdoverschrijding alle rechten (waaronder het recht tot 

ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding) die zij op basis 
van de Overeenkomst of de wet heeft voor. 
4. Leverancier draagt er zorg voor dat in het geval van incidentele 
doorbesteding, de van toepassing zijnde bepalingen uit deze overeenkomst, 
overeenkomstig van toepassing worden verklaard in de overeenkomst met 
de in te schakelen onderaannemers.  
5. EMPYRO heeft in nader overleg het recht acceptatie van leveringen uit te 
stellen gedurende een redelijke termijn en Leverancier zal in zo’n geval op 
verzoek van EMPYRO de goederen, deugdelijk verpakt, afgescheiden en 
herkenbaar, beveiligd en verzekerd opslaan, of conserveren, waarbij 
afgesproken wordt onder welke voorwaarde de opschorting kan geschieden. 
Artikel 6. Tekortkoming 
1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
2. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 
Leverancier geeft EMPYRO het recht om Leverancier te verplichten tot 
gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking voor rekening en risico van 
Leverancier van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan op een door 
EMPYRO te bepalen wijze, en/of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, een en 
ander ter keuze van EMPYRO en onverminderd de overige rechten van 
EMPYRO in verband met de tekortkoming. 
Artikel 7. Garantie 
1. Leverancier verklaart en garandeert dat de door Leverancier geleverde 
Diensten vrij zullen zijn van fouten, defecten en gebreken en dat deze 
voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, veiligheid en levensduur, 
aan de overeengekomen specificaties en kwalificaties gedurende een 
garantieperiode van twaalf (12) maanden na de datum van ondertekening 
van afnameprotocol. 
2. Leverancier garandeert dat de goederen voldoen aan alle relevante 
wettelijke bepalingen. 
3. Leverancier garandeert dat de goederen compleet zijn en dat alle 
onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, 
gebruiksaanwijzingen, onderhoud- en/of bedieningsvoorschriften of andere 
bijbehorende dan wel wettelijk verplichte documenten worden meegeleverd. 
4. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige inbreuk van artikel 7 lid 1 
indien: 
- de inbreuk het gevolg is van een verkeerd gebruik door EMPYRO, of 
- Leverancier bij zijn handelen redelijkerwijs kon vertrouwen op de door 
EMPYRO verstrekte technische informatie, of 
- de inbreuk toe te schrijven is aan een defect of gebrek van materialen 
geleverd door EMPYRO.  
5. In het geval van enige inbreuk van artikel 7 lid 1, anders dan een inbreuk 
als beschreven in artikel 7 lid 4, is Leverancier gehouden tot: 
- herstel of aanpassing of vervanging van de gebrekkige diensten, 
materialen of vakmanschap, kosten en  
- het uitvoeren van alle werkzaamheden, nodig voor het openleggen, 
verwijderen, verwerven en opnieuw installeren en monteren voor zover 
noodzakelijk. 
6. De verplichting van Leverancier om hersteldiensten te verlenen of 
werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 7lid 5 is voor eigen 
kosten en beperkt tot de netto factuurwaarde van desbetreffende Dienst. 
7. Bij een inbreuk van artikel 7 lid 1, anders dan een inbreuk als bedoeld in 
artikel 7 lid 4, dient EMPYRO Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte 
te stellen van een dergelijke inbreuk. Direct na ontvangst van een dergelijke 
mededeling moet Leverancier de in artikel 7 lid 5 beschreven 
verantwoordelijkheden op zich nemen.  
8. In het geval Leverancier zulks binnen redelijke en billijke termijn nalaat, en 
Leverancier naar redelijkheid en billijkheid voldoende in de gelegenheid 
gesteld is de uit de verantwoordelijkheden voortvloeiende 
herstelwerkzaamheden uit te voeren, is EMPYRO gerechtigd om de 
herstelwerkzaamheden op zijn eigen kosten te (laten) verrichten. Indien 
achteraf vastgesteld wordt dat Leverancier ten onrechte zijn verplichtingen 
uit artikel 7 lid 5 niet is nagekomen, dan zal Leverancier de door EMPYRO 
gemaakte herstelkosten vergoeden met een maximum tot de netto 
factuurwaarde van desbetreffende Dienst. 
9. Leverancier dient bij de uitvoering van zijn in dit artikel bedoelde 
verplichtingen EMPYRO volledig te informeren over de actie die zal worden 
ondernomen en de verkregen resultaten. Voor deze actie moet de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van EMPYRO worden verkregen, 
welke toestemming slechts op redelijke gronden kan worden geweigerd. 
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Leverancier garandeert het vrije en ongestoorde gebruik door EMPYRO 
van de geleverde goederen en bijbehorende documentatie. Leverancier 
vrijwaart EMPYRO tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens 
inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. 
Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. De aansprakelijkheid van de ene Partij jegens de andere Partij is, 
ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot de netto factuurwaarde per 
Overeenkomst, tenzij de schadeveroorzakende Partij grove schuld of opzet 
is te verwijten. 
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2. Geen der Partijen is aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond, voor 
indirecte en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet 
beperkt tot gederfde winst, gemaakte kosten, geleden verliezen, verlies van 
contracten of verlies van gegevens, tenzij de schadeveroorzakende Partij 
opzet of grove schuld is te verwijten. 
3. De aansprakelijkheid voor letsel en persoonsschade is beperkt tot 
2.500.000 EURO per gebeurtenis. 
Artikel 10. Geheimhouding 
Tenzij EMPYRO vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal 
Leverancier het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, noch 
enige bepaling uit de Overeenkomst, noch enige knowhow of andere 
informatie toekomende aan EMPYRO, bekend maken aan derden of voor 
een ander doel gebruiken dan waarvoor informatie in een voorkomend geval 
door EMPYRO aan Leverancier beschikbaar is gesteld. Leverancier zal op 
eerste verzoek van EMPYRO alle materialen en documentatie, inclusief 
uittreksels en kopieën daarvan, beschikbaar gesteld door EMPYRO in 
verband met de Overeenkomst, aan EMPYRO retourneren en al het gebruik 
van informatie van EMPYRO staken. Leverancier zal de verplichtingen in dit 
artikel aan zijn werknemers opleggen en staat in voor nakoming door zijn 
werknemers van deze verplichtingen. 
Artikel 11. Inspectie en keuring 
1. Voor de in de Overeenkomst genoemde, door Leverancier uit te voeren 
werkzaamheden, is EMPYRO gerechtigd deze werkzaamheden te allen tijde 
te (doen) inspecteren en dient Leverancier voltooiing van de 
werkzaamheden schriftelijk aan EMPYRO te melden. 
2. EMPYRO is gerechtigd, maar niet gehouden, om leveringen van diensten 
en/of goederen te (laten) keuren en Leverancier zal EMPYRO hiertoe in de 
gelegenheid stellen. Een door EMPYRO aangewezen deskundige mag de 
keuring bijwonen. Het na keuring aanvaarden van de dienst en/of goed laat 
onverlet het recht van EMPYRO zich in een later stadium op gebreken te 
beroepen. 
3. Leverancier verklaart voorafgaand aan het aangaan van de 
Overeenkomst alle informatie te hebben ingewonnen waarover Leverancier 
dient te beschikken om de werkzaamheden uit te voeren, waaronder (voor 
zover relevant) over de situatie ter plaatse bij EMPYRO. 
12. Ontbinding 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 2 en onverminderd alle overige 
rechten van EMPYRO uit hoofde van deze overeenkomst, is EMPYRO in 
geval van een tekortkoming door Leverancier in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst of een andere overeenkomst tussen 
EMPYRO en Leverancier, alsmede in het geval van aanvraag tot of 
verlening van zijn faillissement of surseance van betaling, stillegging van de 
onderneming van Leverancier, intrekking of opschorting van eventuele 
vergunningen, beslaglegging op bedrijfseigendommen of goederen bestemd 
voor de uitvoering van de Overeenkomst, (een besluit tot) liquidatie, 
gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling door eenvoudige 
kennisgeving eenzijdig geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden. 
2. In het geval dat er meerdere orders worden geplaatst onder een zelfde 
Overeenkomst of in geval van levering in termijnen, is EMPYRO gerechtigd 
de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van 
tekortkoming in de nakoming van een of meerdere orders of leveringen 
zonder dat EMPYRO verantwoordelijk kan worden gehouden door 
Leverancier voor deze beëindiging. 
13. Orde, veiligheid en milieu 
1. Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden 
zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in 
acht te nemen. 
2. Bij uitvoering van werkzaamheden op de locatie van EMPYRO is 
Leverancier gehouden bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en milieu van EMPYRO op te volgen. 
3. Mensen die werkzaamheden verrichten op de locatie van EMPYRO 
dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat. 
14. Aansprakelijkheid Leverancier voor uitvoering door werknemers, 
hulppersonen en (andere) Derden 
1. Indien Leverancier als aannemer in de zin van artikel 35 van de 
Invorderingswet 1990 of in de zin van artikel 16b Coördinatiewet Sociale 
Verzekeringen voor EMPYRO optreedt, derhalve Leverancier in opdracht 
van EMPYRO een goed van stoffelijke aard vervaardigt dan wel daaraan 
werkzaamheden verricht, dan wel anderszins in opdracht van EMPYRO 
werkzaamheden voor EMPYRO verricht, al dan niet in (of bij) een 
bedrijfsruimte van EMPYRO, is hij gehouden aan EMPYRO op eerste 
verzoek de volgende bescheiden te tonen: 
a) een uittreksel van de meest recente inschrijving in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel; 
b) een recent bewijs van inschrijving bij de organisatie belast met het 
uitvoeren van sociale verzekeringswetgeving, waarbij Leverancier is 
aangesloten; 
c) (vestigings-) vergunningen of ontheffingen, vereist voor het uitoefenen van 
de (aannemings-) werkzaamheden, indien voorgeschreven voor de 

desbetreffende bedrijfstak dan wel voor de onderneming(en) van 
Leverancier; 
d) omzet- en loonbelastingnummer en aansluitnummer bij de organisatie 
belast met het uitvoeren van sociale verzekeringswetgeving waarbij de 
Leverancier is aangesloten; 
e) een door een registeraccountant opgestelde en getekende verklaring 
waaruit blijkt dat Leverancier de met betrekking tot de door hem in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst met EMPYRO ingeschakelde 
werknemers (dan wel daaraan fiscaal gelijkgestelde personen) gedurende 
de loop van de overeenkomst verschuldigde loonbelasting en premies uit 
hoofde van sociale verzekeringswetgeving heeft afgedragen en een recente 
verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst en de organisatie 
belast met het uitvoeren van sociale verzekeringswetgeving waarbij 
Leverancier is aangesloten; 
f) een specificatie van de gewerkte uren door personeel van de leverancier 
of personeel dat door de leverancier wordt ingeschakeld. Van elk 
personeelslid dat wordt ingeschakeld wordt een kopie identiteitsbewijs en het 
sofinummer verstrekt; en 
g) kopie overeenkomst G-rekening. 
2. Bij de uitvoering van werkzaamheden door Leverancier voor EMPYRO, is 
Leverancier aansprakelijk voor handelen of nalaten van door haar 
ingeschakelde werknemers, hulppersonen en (andere) derden op dezelfde 
wijze als zij voor eigen handelen of nalaten aansprakelijk is. 
3. Leverancier is aansprakelijk en vrijwaart EMPYRO voor vorderingen van 
werknemers, hulppersonen en (andere) derden (inclusief werknemers van 
deze hulppersonen en (andere) derden), die door Leverancier zijn 
ingeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden voor EMPYRO, 
alsmede voor vorderingen van werknemers die door Leverancier aan 
EMPYRO ter beschikking zijn gesteld om onder toezicht of leiding van 
EMPYRO werkzaam te zijn, waaronder vorderingen uit onrechtmatige daad 
of ex artikel 7:658 BW, met betrekking tot alle verliezen, schade en kosten 
die door deze werknemers, hulppersonen of (andere) derden zijn geleden bij 
de uitvoering van deze werkzaamheden, anders dan als gevolg 
van opzet of grove schuld van EMPYRO. 
4. Leverancier garandeert dat zij zich afdoende verzekerd heeft waaronder 
maar niet beperkt tot construction-all-risk-verzekering, althans afdoende zal 
(doen) verzekeren, tegen de in dit artikel genoemde aansprakelijkheden en 
zal op eerste verzoek inzage geven in de betreffende 
verzekeringsovereenkomsten. 
5. Leverancier dient zijn verplichtingen ten aanzien van de afdracht van 
omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen stipt na te 
komen en hij is aansprakelijk voor alle schade die EMPYRO zou leiden 
wanneer zij ter zake (al dan niet hoofdelijk) aansprakelijk gesteld zou worden 
wegens niet tijdige betaling door Leverancier. Indien en zolang Leverancier 
de hiervoor onder e) en f) bedoelde verklaringen niet overlegt, is EMPYRO 
bevoegd om betaling tot het bedrag waartoe EMPYRO het risico van 
aansprakelijkheid loopt, op te schorten. 
15. Overige 
1. Leverancier kan rechten en verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
EMPYRO overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. 
In het geval van overdracht van één of meer verplichtingen door Leverancier 
aan een derde blijft Leverancier volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de uitvoering van alle overige verplichtingen uit de Overeenkomst en 
vrijwaart Leverancier EMPYRO volledig voor alle schade die hier eventueel 
uit voortvloeit, en zal Leverancier, voor zover toepasselijk ten aanzien van de 
overgedragen verplichting(en), aan EMPYRO vermelden welke zekerheden 
zijn gesteld. 
2. Geen enkel recht van EMPYRO uit de Overeenkomst of de wet wordt 
aangetast door het achterwege blijven van een beroep op dat recht of van 
een protest tegen een tekortkoming in de nakoming van een verplichting 
door Leverancier. 
3. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst bestaan, de 
geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de 
rechter in Almelo. 
4. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
 


