
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer 

1. Deze inkoopvoorwaarden 
zijn van toepassing op 
alle opdrachten die door  
TCB worden verstrekt, 
zoals – en dus niet uitslui-
tend – (onder)aanneming 
van werk, levering van 
zaken en diensten als-
mede het ter beschikking 
stellen van arbeidskrach-
ten. Deze voorwaarden 
zijn tevens van toepas-
sing bij een verzoek om 
een offerte. 

2. Deze inkoopvoorwaar-
den prevaleren boven de 
inkoopvoorwaarden van 
de andere contractpartij 
ook  indien de TCB de 
toepasselijkheid daarvan 
niet uitdrukkelijk heeft af-
gewezen. Een verwijzing 
door de andere contract-
partij naar eigen inkoop-, 
aanbesteding- of andere 
voorwaarden wordt door 
TCB niet aanvaard.

3. Naast en in aanvulling op 
het bepaalde in lid 1 zijn 
deze inkoopvoorwaarden 
van toepassing indien de 
andere contractpartij de 
gelding ervan in eerdere 
overeenkomsten met 
TCB heeft aanvaard. 
De andere contractpartij 
aanvaardt de gelding van 
deze inkoopvoorwaarden 
op alle toekomstige trans-
acties met TCB.

Artikel 2 toepasselijkheid 
bestek en voorwaarden

1. Indien er sprake is van 
een bestek zijn de be-
palingen uit het bestek 
van overeenkomstige 
toepassing op de relatie 
tussen TCB en haar con-
tractpartij ten aanzien van 
hetgeen de contractpartij 
levert of verricht ten be-
hoeve van de uitvoering 
van het bestek.

2. Indien er sprake is van 
levering van producten 
zijn, voor zover in het 

bestek niet anders is 
bepaald, tevens van 
toepassing de Algeme-
ne Inkoopvoorwaarden 
Installerende Bedrijven 
van Uneto-Vni (https://
www.uneto-vni.nl/kennis-
gebieden/bedrijfsvoering/
bedrijfsjuridische-zaken/
algemene-voorwaarden).

Artikel 3 slotbepalingen

1. Iedere opdracht wordt 
door TCB aan haar 
contractpartij verstrekt 
onder de volgende ont-
bindende voorwaarde: 
indien  het werk - waarop 
de opdracht betrekking 
heeft -niet aan TCB wordt 
opgedragen, vervalt 
hierdoor de opdracht 
aan de contractpartij 
van TCB.  Indien deze 
ontbindende voorwaarde 
van toepassing is, is TCB 
van rechtswege bevrijd 
van haar contractuele 
verplichtingen jegens 

haar contractpartij zonder 
schadeplichtig te zijn.

2. Indien het werk – waarop 
de opdracht betrekking 
heeft – om welke re-
den dan ook niet door 
TCB kan of zal worden 
afgemaakt, heeft TCB 
het recht om de over-
eenkomst met haar con-
tractpartij onmiddellijk te 
beëindigen ten aanzien 
van de nog te verrichten 
prestaties/leveranties. 
In dat geval is TCB niet 
schadeplichtig vanwege 
de voortijdige beëindiging 
van de overeenkomst.
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