Algemene inkoopvoorwaarden AC-2018-01: Amicon B.V.
Inschrijfnummer KvK: 68673531

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen
Amicon B.V. (hierna te noemen: “De BV”) en de wederpartij (hierna te noemen: “Leverancier”), waarop de
BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Leverancier worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen tenzij de BV uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan de
aanvaarden.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
4. Indien de BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de BV in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse tekst.
6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-,
vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.
7. Indien de BV deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Leverancier ter hand heeft gesteld, is er
sprake van een bestendige handelsrelatie. De BV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw
ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
Artikel 2 – Aanbieding, offerte en opdracht
1. Een aanvraag om een offerte bindt de BV niet. Alleen schriftelijk door haar verstrekte opdrachten zijn voor
de BV verbindend.
2. Indien Leverancier redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdracht een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat, kan de BV niet aan zijn opdracht worden gehouden.
3. De overeenkomst komt tot stand indien door de BV een schriftelijke opdracht bij de Leverancier wordt
geplaatst en deze opdracht binnen veertien dagen door de Leverancier schriftelijk en ongewijzigd aan de BV
wordt bevestigd. Zolang Leverancier de opdracht binnen deze termijn nog niet heeft bevestigd, heeft de BV
het recht de opdracht in te trekken. De BV is in dat geval op generlei wijze schadeplichtig jegens
Leverancier. Indien Leverancier in gebreke blijft binnen de termijn de opdracht te retourneren danwel met de
uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als
vermeld door de BV.
4. Op alle opdrachten van de BV zijn van toepassing alle bij de opdracht behorende technische en
administratieve bepalingen en de daarbij behorende tekeningen, onderhavige inkoopvoorwaarden en alle
bepalingen van de overeenkomst waarvoor door de BV aan Leverancier opdracht is verstrekt.
5. De functionele en/of technische specificaties en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processenverbaal alsmede alle nota’s liggen voor Leverancier bij de BV ter inzage. Desgevraagd zullen van deze
stukken kopieën worden verstrekt. Leverancier wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle
tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben
gekregen.
6. Indien Leverancier in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s signaleert, is hij verplicht de
BV daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering
overgaat.
7. De BV is te allen tijde bevoegd de omvang of samenstelling van enige opdracht te wijzigen. Leverancier is
gehouden die wijziging uit te voeren, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien
zo’n wijziging wordt gedaan op een moment dat in redelijkheid van Leverancier niet kan worden verwacht

daar uitvoering aan te geven zonder daar kosten of een meerprijs voor in rekening te brengen, zal Leverancier
binnen zeven dagen na ontvangst van de opgave tot wijziging schriftelijk opgave van deze kosten of
meerprijs doen, waarna het aan de BV is om deze kosten of meerprijs te accepteren of uitvoering te verlangen
van de oorspronkelijke opdracht. Indien vorenbedoelde opgave van de Leverancier niet binnen zeven dagen
wordt gedaan, mag de BV er op vertrouwen dat uitvoering van de wijziging geen kosten of meerprijs met
zich meebrengt.
8. Indien uitvoering van een wijziging ex lid 6 een wijziging van de levertijd met zich meebrengt, zal
Leverancier binnen zeven dagen na ontvangst van de opgave tot wijziging tevens schriftelijk opgave van de
gewijzigde levertijd, waarna het aan de BV is om deze wijziging in de levertijd te accepteren of uitvoering te
verlangen van de oorspronkelijke opdracht. Indien vorenbedoelde mededeling van de Leverancier niet binnen
zeven dagen wordt gedaan, mag de BV er op vertrouwen dat uitvoering van de wijziging geen wijziging in de
levertijd met zich meebrengt.
9. De Leverancier die aanvangt met de uitvoering van een opdracht zonder daartoe een schriftelijke order van
de BV te hebben ontvangen, doet dat volledig voor eigen rekening en risico. De BV is niet verplicht tot enige
vergoeding of betaling dienaangaande.
10. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de BV of in zijn opdracht
vervaardigd zijn, blijven eigendom van de BV. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of
getoond. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen overeenkomst
tot stand komt, dienen deze bescheiden binnen 7 dagen na een daartoe door de BV gedaan verzoek op kosten
van de Leverancier aan hem te worden teruggezonden.
Artikel 3 - Verplichtingen van partijen
1. De Leverancier is verplicht het opgedragen werk goed en deugdelijk naar de bepalingen van de (gewijzigde)
overeenkomst uit te voeren.
2. De Leverancier verplicht zich de BV te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de BV
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de BV gegeven orders of aanwijzingen.
3. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de
overeengekomen termijn verzekerd is.
4. De verplichting van de Leverancier omvatten voorts:
b. uitsluitend de door de BV gegeven aanwijzingen en orders uit te voeren;
c. het beschikken over en op verzoek van de BV tonen van zijn geldig bewijs van registratie bij de
Belastingdienst, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en
daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekeningovereenkomst;
d. het verstrekken van kopieën van geldige identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van in te
zetten werknemers aan gemachtigde van BV voordat Leverancier zijn werknemers met de werkzaamheden
laat aanvangen. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen medewerkers op eerste aanzeggen hun
identiteitsbewijzen te kunnen tonen;
e. naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaring van de bV van enige boetes en/of sancties
wegens overtreding van die wet;
f. de BV desgevraagd een staat te overhandigen, conform een door de BV te verstrekken model, bevattende
de namen en de Burgerservicenummers (BSN) van alle werknemers die door hem van week tot week op het
werk zijn tewerkgesteld;
g. de BV desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
h. al zijn verplichtingen jegens de door hem op het werk tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
i. telkenmale op verzoek van de BV, doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Leverancier,
een originele verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het
kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
j. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de BV voor uitbreidingen,
vervangingen of wijzigingen van het door de BV opgedragen werk;
k. een loonadministratie te voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de
Invorderingswet en de Zorgverzekeringswet;
l. voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk te
verzekeren en verzekerd te houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven gereedschap
dienen aantoonbaar gekeurd te zijn door een bevoegde instantie;
m. overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren;

n. steeds voldoende en vakbekwame medewerkers op het werk te hebben en deze medewerkers effectief en
aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde regels;
o. ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem
gemachtigde op de werkvloer aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten
medewerkers en de Nederlandse taal beheerst;
p. het hem ter beschikking gestelde materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan
hij aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten;
q. tijdens rust- en schaftperiodes zijn personeel gebruik te laten maken van de door hem zelf ter beschikking
gestelde schaftgelegenheid, tenzij in de Opdracht is vastgelegd, dat gebruik kan worden gemaakt van de op
het werk aanwezige schaftgelegenheid;
r. bij voltooiing van de Opdracht, of een zodanig gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan worden
gevorderd, zich van een door een gemachtigde van de BV ondertekende ontvangstbevestigingsbon,
manurenstaat of afrekenstaat te voorzien. Deze bon is nodig voor de administratie van de BV en geeft nog
geen recht op betaling;
s. In geval Leverancier een ZZP’er is, zal hij een kopie van een geldige Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)
verstrekken. Dat wil zeggen een VAR Winst Uit Onderneming (VAR WUO) dan wel een VAR Directeur
Groot Aandeelhouder (VAR DGA). De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten
overeenkomen met de in de Opdracht beschreven werkzaamheden.
5. Indien Leverancier niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de BV het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Leverancier wel aan zijn verplichtingen
heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het
verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en
risico van Leverancier.
Artikel 4 - Betaling
1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van de Leverancier.
2. Indien Leverancier aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst c.q. opdracht heeft voldaan, kan de
Leverancier de overeengekomen prijs aan de BV factureren.
3. Facturen worden eerst na oplevering verzonden en dienen voorzien te zijn van een duidelijke specificatie.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de factuur (inclusief omzetbelasting)
plaatsvinden binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur bij correcte (op)levering. De BV heeft het recht
het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die door haar bij Leverancier opeisbaar zijn
geworden.
5. De BV zal slechts betalen, zodra de levering (of het gedeelte waarop een deelbetaling ziet) door de
Leverancier naar genoegen van de BV is opgeleverd.
6. Indien de Leverancier niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft de BV het recht haar betalingsverplichtingen
op te schorten, totdat de Leverancier alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan.
7. De BV is slechts gehouden schriftelijk door haar opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van
minderwerk wordt in onderling overleg bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. De BV kan zich te allen tijde beroepen op verrekening.
9. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd en de BV reeds voorschotten heeft betaald, is
Leverancier de wettelijke handelsrente over de betaalde voorschotten verschuldigd gedurende de periode dat
de tekortkoming zich voordoet, ongeacht of die tekortkoming al dan niet kan worden toegerekend aan de
Leverancier.
Artikel 5 - Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt de levering te allen tijde DDP (Deliverd Duty
Paid) conform Incoterms 2010 plaats op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen
tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. Indien geen leveringsadres is overeengekomen, vindt levering
plaats op het adres van de BV.
2. De overeengekomen leveringstermijn geldt als stipt en fataal. Bij overschrijding van deze termijn is de
Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien een overschrijding van de leveringstermijn
dreigt, dient Leverancier dit onder opgaaf van redenen onverwijld aan de BV te melden. Dit laat onverlet de
eventuele gevolgen van deze overschrijding.

3. Ingeval de Leverancier niet of niet tijdig levert, is hij voor elke dag (waarbij een gedeelte van de dag als hele
dag te gelden heeft) waarmee de leveringstermijn wordt overschreden (zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist) aan de BV een boete verschuldigd van € 500,00 per dag, zulks onverminderd de
aanspraken van de BV op vergoeding van schade alsmede het recht op deugdelijke nakoming.
4. De BV behoudt zich het recht voor de overeengekomen termijn voor levering voor onbepaalde of bepaalde
tijd uit te stellen. De Leverancier is in dat geval verplicht de zaken deugdelijk te verpakken, afgescheiden en
herkenbaar op te slaan, te conserveren, te beveiligen en te verzekeren. De in redelijkheid daarmee gepaard
gaande kosten komen voor rekening van de BV, tenzij de oorzaak van het uitstel haar niet kan worden
toegerekend of sprake is van overmacht.
5. De Leverancier zorgt voor een adequate verpakking en beveiliging van de zaken alsmede voor geëigend
vervoer waardoor de zaken in goede staat de plaats van bestemming bereiken en gelost kunnen worden.
6. De eigendom van de te leveren goederen gaat over van Leverancier op de BV op het moment van levering.
7. Zonder uitdrukkelijke instemming is de Leverancier niet bevoegd in gedeelten te leveren.
Artikel 6 - Goedkeuring
1. De BV is te allen tijde gerechtigd maar niet verplicht zaken zowel tijdens productie, bewerking, opslag als na
levering te (doen) keuren. Indien bij deze keuring c.q. controle de zaken geheel of gedeeltelijk worden
afgekeurd, zal de BV dit schriftelijk aan Leverancier melden. De keuringskosten komen in dat geval volledig
voor rekening van Leverancier.
2. Leverancier zal steeds zijn volledige medewerking verlenen aan een keuring door of namens de BV.
3. Ingeval van afkeuring van de zaken is de Leverancier gehouden binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor
herstel of vervanging van deze zaken, al naargelang de wens van de BV. De BV is gerechtigd de benodigde
zaken van een derde af te nemen, of maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van de Leverancier
indien deze niet binnen de gestelde termijn aan de verplichting tot herstel of vervanging voldoet.
4. De BV heeft het recht om afgekeurde zaken voor rekening en risico van de Leverancier te retourneren, indien
Leverancier deze niet binnen veertien dagen na een verzoek tot terugname terughaalt.
5. In spoedeisende gevallen of indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig
of niet naar behoren voor herstel of vervanging zal zorgdragen, heeft de BV het recht herstel of vervanging
voor rekening van de Leverancier uit te (laten) voeren.
6. Tussentijdse inspectie, goedkeuring, aanvaarding of een termijnbetaling ontslaat de Leverancier niet van
enige garantie of aansprakelijkheid.
Artikel 7 - Garanties
1. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet en de eigenschappen bezit die de BV op grond van de
overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de
aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, dat het voldoet aan de opgegeven eisen, specificaties en
voorschriften en dat het voldoet aan alle relevante (al dan niet wettelijke) bepalingen met betrekking tot
onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
2. Door Leverancier te leveren zaken dienen vrij te zijn van alle (bijzondere) lasten en beperkingen, alsook van
beperkingen voortvloeiende uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij de
BV een of meer van deze lasten c.q. beperkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
3. Bij een terecht beroep op de garantie zal Levernacier kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de
zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor
terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding, dit naar keuze van de BV.
4. Indien de BV tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting op.
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Op het moment van aflevering en in ontvangst neming door de BV gaat het risico en het eigendom van het
geleverd over op de BV. Leverancier garandeert dat de eigendom van het geleverd zonder enig
eigendomsvoorbehoud wordt geleverd.
2. Acceptatie en in ontvangst neming door de BV betekent geenszins een afstand van recht om op een later
tijdstip te reclameren en betekent ook niet het prijsgeven van rechten die de BV toekomen wegens
toerekenbare tekortkomingen van Leverancier.

3. Op het moment dat er zaken van de BV zijn verwerkt in zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe
zaak die in eigendom aan de BV toebehoort. Leverancier houdt vanaf dat moment de zaken voor de BV en
blijft volledig voor een correcte levering aansprakelijk.
4. Ingeval van vooruitbetaling door de BV gaat de eigendom van de te leveren zaken inclusief materialen
waaruit deze vervaardigd worden, in zijn geheel over op de BV op het moment van die vooruitbetaling en
ongeacht de omvang van die vooruitbetaling. Leverancier houdt vanaf dat moment de zaken voor de BV en
blijft volledig voor een correcte levering aansprakelijk.
5. Leverancier moet de BV direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige
rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust althans de zaken welke in eigendom
zijn van de BV en door de Leverancier onder zich worden gehouden, danwel indien derden beslag leggen op
deze zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.
6. Leverancier dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van de BV veilig te stellen. Leverancier moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud
hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de BV bewaren.
7. Indien Leverancier handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de BV een beroep doet op haar
eigendom c.q. het eigendomsvoorbehoud, komt aan de BV en haar werknemers het onherroepelijk recht toe
het terrein van Leverancier te betreden en de zaken op te halen, gelijk Leverancier hierbij bij voorbaat
onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan de BV en door de BV aan te wijzen derden verleent
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de BV zich bevinden en die zaken mee te nemen.
Dit geldt onverminderd het recht van De BV op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht
de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
8. De BV is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit,
verband houden met en/of behoren tot de door de BV in het kader van de overeenkomst te vervaardigen
werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van
deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en
uitsluitend aan de BV voorbehouden.
Artikel 9 – Tekortkoming, opschorting, ontbinding en opzegging
1. Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Tot de Leverancier gerichte verzoeken om
alsnog de verplichtingen na te komen, doen daar niet aan af.
2. De BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang
te ontbinden, indien:
a. Leverancier de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of
mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst de BV ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond
geven de verwachting dat Leverancier de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Indien door vertraging aan de zijde van Leverancier niet langer van de BV kan worden verlangd dat de
BV de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen;
d. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de BV kan
worden verlangd.
3. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de Bv op de Leverancier direc ten
in zijn geheel opeisbaar.
4. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Leverancier toerekenbaar is, heeft de BV recht op vergoeding
van schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan.
5. Indien de BV op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is de BV niet verplicht tot
vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Leverancier.
6. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van
Leverancier, is de BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit de BV.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade van de BV die ontstaat als gevolg van het niet, niet tijdig of niet
naar behoren uitvoeren van de verplichtingen uit de overeenkomst.

2. Leverancier vrijwaart de BV tegen alle (financiële gevolgen van) aanspraken van derden in enig verband
staande met het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3. Ingeval twee of meer Leveranciers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaardt, zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
4. Leverancier moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de
schade.
5. De BV is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens Leverancier
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
Artikel 11 - Geschillen
1. Op de tussen de BV en Leverancier gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de BV is
gevestigd, zij het dat de BV altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de
plaats waar Leverancier is gevestigd.

