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Algemene inkoopvoorwaarden Big Bazar B.V. 
 

1. Definities 

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 

BIG BAZAR: BIG BAZAR B.V., gevestigd te Diemen, alsmede aan haar gelieerde rechts-

personen; 

 

Leverancier: iedere (rechts)persoon die met BIG BAZAR een Overeenkomst heeft 

gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens 

rechtsopvolgers; 

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen BIG BAZAR en Leverancier betreffende de levering 

van goederen; 

 

Partij(en): BIG BAZAR en Leverancier afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk; 

 

                Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden; 

 

Afleveringsvoorwaarden:  de Afleveringsvoorwaarden Big Bazar B.V. die in de inkoopdocumentatie zijn 

opgenomen. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op de totstandkoming van alle Overeenkomsten 

welke betrekking hebben op het leveren van goederen aan BIG BAZAR.  

 

2.2 Voor zover Leverancier in zijn aanbod, aanvaarding of elders zou verwijzen naar andere (algemene) voorwaarden, 

wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien hij 

schriftelijk of elektronisch tussen Partijen zijn overeengekomen. 

 

3. Totstandkoming van een Overeenkomst 

3.1 Op een aanvraag van BIG BAZAR volgt een aanbieding of offerte van Leverancier. Indien een opdracht/bestelling 

volgt naar aanleiding van een aanbieding of offerte van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand op het 

moment dat de opdracht/bestelling door BIG BAZAR schriftelijk wordt verzonden. 

 

3.2 Totdat de Overeenkomst schriftelijk tot stand is gekomen, zal het BIG BAZAR vrij staan zich terug te trekken uit 

onderhandelingen of een inkoopprocedure af te breken zonder daardoor schadeplichtig te worden. Partijen dragen 

ieder hun eigen kosten van de onderhandelingen. Uit de uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte en/of 

onderhandelingen over een opdracht/bestelling kan Leverancier geen gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat 

een Overeenkomst tot stand zal komen. 

3.3 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door BIG BAZAR ter beschikking gestelde 

of door hem goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, 

maken deze deel uit van de Overeenkomst. 

 

4. Prijzen 

4.1 De tussen Leverancier en BIG BAZAR overeengekomen prijs, zoals aangegeven in de Overeenkomst, is vast en niet 

aan herziening onderhevig zijn, luidt in euro en is exclusief BTW. De prijs kan slechts na schriftelijke toestemming 

van BIG BAZAR worden gewijzigd. 
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4.2 De prijs omvat, tenzij anders is overeengekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het 

transport en de afleveringskosten ter plaatse door BIG BAZAR aangewezen. 

 

5. Betaling 

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de 

factuur, mits ontvangst van de geleverde en overeengekomen goederen en - voor zover van toepassing - ontvangst 

van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door BIG BAZAR heeft 

plaatsgevonden.  

5.2 Betaling door BIG BAZAR houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in, noch goedkeuring van het geleverde. 

5.3 Leverancier is niet bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van 

BIG BAZAR jegens Leverancier. 

5.4 De factuur zoals omschreven in artikel 5.1 van deze Voorwaarden dient ten minste te voldoen aan de eisen zoals 

omschreven in artikel 11 van de in de Afleveringsvoorwaarden, alvorens BIG BAZAR over dient te gaan tot betaling. 

 

6. Levertijden 

6.1 Levering van goederen door Leverancier geschiedt op de overeengekomen plaats, op het overeengekomen tijdstip 

en binnen de overeengekomen termijn. De door Leverancier opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te 

beschouwen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of de termijnoverschrijding te wijten is 

aan opzet of bewuste roekeloosheid van BIG BAZAR. 

6.2 Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal 

plaatsvinden, doet hij hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan BIG BAZAR onder vermelding van de 

omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen. Als Partijen geen overeenstemming kunnen 

bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en een eventuele vergoeding van de vertragingsschade, is 

BIG BAZAR bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 6:83 jo. 6:265 Burgerlijk Wetboek.  

6.3 Leveringen eerder dan overeengekomen, kunnen door BIG BAZAR geweigerd worden, indien hiervoor bij BIG BAZAR 

geen opslag beschikbaar is. 

 

7. Levering 

7.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op basis van Delivery Duty Paid (DDP) (Incoterms 

2020), bij de door BIG BAZAR aangewezen locatie en met inachtneming van de Afleveringsvoorwaarden, zoals 

aangehecht aan de aan Leverancier overhandigde inkoopdocumentatie. 

 

7.2 De Leverancier garandeert dat de levering wordt uitgevoerd door vakkundig personeel overeenkomstig de eisen 

van goed en deugdelijk vakmanschap, met gebruik van nieuwe materialen en vrij van fouten en gebreken.  

7.3  Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment waarop de goederen door BIG BAZAR in ontvangst zijn 

genomen. De inontvangstneming van de goederen houdt geen erkenning van de deugdelijkheid daarvan in. 

7.4 Deelleveringen zijn slechts toegestaan, indien en voor zover BIG BAZAR daarvoor vooraf schriftelijk toestemming 

heeft gegeven of dit is opgenomen in de Overeenkomst. 

 

8. Transport en risico  

8.1 Het transport en de levering geschiedt volgens de Afleveringsvoorwaarden van BIG BAZAR, zoals aangehecht in de 

aan de aan Leverancier overhandigde inkoopdocumentatie.  

 

8.2  De Leverancier dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen zoals deze gelden in alle 

landen waar de goederen worden vervoerd. De Leverancier dient alle door BIG BAZAR verzochte informatie over de 

goederen te verstrekken, daaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie vereist voor het afhandelen, 

importeren, uitklaren of inklaren of belastingheffingen. 
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8.3 Totdat de goederen door BIG BAZAR in ontvangst zijn genomen, zijn deze voor risico van Leverancier. Leverancier 

dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. 

8.4 Indien Leverancier niet voldoet aan het in artikel 8 en/of 9 bepaalde, staat het BIG BAZAR vrij de levering af te 

keuren, onverminderd het recht op schadevergoeding dat BIG BAZAR rechtens ter zake van een dergelijke 

tekortkoming heeft. Ingeval de levering geretourneerd wordt door BIG BAZAR zal het risico van de desbetreffende 

goederen wederom op Leverancier rusten vanaf het moment van door Leverancier. 

 

9. Kwaliteit en garantie  

9.1 Leverancier garandeert en waarborgt dat de geleverde goederen:  

i. vrij zullen zijn van gebreken en functioneren conform en voldoen aan hetgeen is overeengekomen en 

hetgeen in het algemeen van de desbetreffende goederen mag worden verwacht; en  

ii. geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor die goederen uit de aard der zaak en blijkens de bestelling of 

opdracht zijn bestemd; en 

iii. zullen voldoen aan hetgeen in de Overeenkomst is vermeld; en  

iv. ten minste zullen voldoen aan de bij of krachtens de nationale en internationale wetten en verdragen 

gestelde eisen; en  

v. vrij zullen zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten; en  

vi. geen stoffen bevatten, die niet via een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. 

9.2 Binnen dertig (30) dagen na levering als omschreven in artikel 7.1 en 7.3 zal BIG BAZAR de goederen inspecteren met 

betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid om vast te stellen of de goederen voldoen aan hetgeen tussen 

Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden.  

9.3  BIG BAZAR zal de Leverancier binnen de in 9.2 genoemde termijn schriftelijk informeren of de goederen zijn 

geaccepteerd. In het geval dat BIG BAZAR de Leverancier niet binnen de in 9.2 genoemde termijn schriftelijk over de 

acceptatie heeft geïnformeerd, wordt BIG BAZAR geacht de goederen te hebben geaccepteerd.  

9.4 Indien bij of na levering, maar voor de goederen in de winkels van BIG BAZAR ter verkoop beschikbaar zijn gesteld, 

wordt ontdekt dat de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.1., zal 

binnen een redelijke termijn de tekortkomingen kosteloos opheffen door reparatie of vervanging van de gebrekkige 

goederen en/of vervanging van de goederen en/of middels een aanvullende levering van de goederen.  

9.5 Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en het productieproces van goede kwaliteit zijn en voldoen aan 

alle toepasselijke branche-eisen en wettelijke voorschriften van zowel de staat waarin de goederen geproduceerd zijn 

als van de staat waarvoor de goederen bestemd zijn. De Leverancier zal een adequate 

productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en BIG BAZAR op haar eerste verzoek een kopie van de polis 

verschaffen. Indien BIG BAZAR naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) 

schade (bijvoorbeeld het instellen van een terugroepactie (“Recall”), is Leverancier aansprakelijk voor alle kosten en 

schade die in verband met deze maatregelen worden gemaakt en geleden.  

9.6 Wanneer een situatie zich voordoet dat één of beide Partijen bekend wordt of worden met een gebrek in de 

geleverde goederen (inclusief verpakkingen) nadat de procedures uit artikel 9.2 en 9.3 zijn voltooid en deze reeds in 

de winkels van BIG BAZAR ter verkoop beschikbaar zijn gesteld, dient deze Partij de andere Partij onmiddellijk 

daarover te informeren, onder vermelding van het soort gebrek, de betreffende zaken en alle andere informatie die 

van belang kan zijn. Uitsluitend BIG BAZAR is bevoegd de beslissing te nemen of en welke maatregelen zullen worden 

genomen en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. De Leverancier dient alle redelijke medewerking bij de 

uitvoering van deze maatregelen te verlenen, en zal, voor zover de aanleiding ertoe aan hem te verwijten is, 

onverminderd de rechten van BIG BAZAR op grond van artikel 10 van de Voorwaarden en de wet alle gevolgschade 

die BIG BAZAR lijdt vergoeden. 

 

10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding 

10.1 De Leverancier zal BIG BAZAR volledig schadeloosstellen van en vrijwaren van enige vordering betreffende de 

verkoop en/of levering van de goederen. Onder de vorderingen moet in ieder geval worden verstaan, maar niet 

beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van schade en kosten op grond van een toerekenbare tekortkoming, 
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onrechtmatige daad, productenaansprakelijkheid, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, vorderingen op 

grond van het feit dat de goederen niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en vorderingen ontstaan door 

of in verband met de aard van of gebreken aan de geleverde goederen of door het feit dat de geleverde goederen 

niet de eigenschappen bezitten die de derde mocht verwachten (non-conformiteit). Leverancier is aansprakelijk 

voor vergoeding van alle schade, verliezen, kosten en lasten enzovoort die BIG BAZAR met betrekking tot zo'n 

vordering mocht lijden, zulks inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en alle andere juridische kosten. 

10.2 BIG BAZAR is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behalve voor zover sprake is van opzet 

of grove schuld.  

10.3 Indien en voor zover op BIG BAZAR toch enige aansprakelijkheid jegens Leverancier rust, uit welken hoofde dan ook, 

is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 10.000,00 EURO per schadegeval. Deze beperking 

geldt niet: 

1. In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 

2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BIG BAZAR of diens personeel; en/of 

3. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten. 

 

11. Geheimhouding 

11.1  Behoudens lid 3 van dit artikel, zal geen enkele Partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

andere Partij, openbaar maken: 

1. de Overeenkomst en Voorwaarden; 

2. alle informatie met betrekking tot de klanten, goederen of anderszins tot de zaken van de andere Partij 

die naar haar aard vertrouwelijk is of door de andere Partij als zodanig is geïdentificeerd; of 

3. alle informatie die door een van de Partijen is ontwikkeld bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder of 

anderszins krachtens deze Overeenkomst; 

 hierna gezamenlijk aangeduid als “Vertrouwelijke informatie”. 

11.2 Geen van beide partijen zal de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij gebruiken, behalve voor zover vereist 

voor de doeleinden en uitvoering van deze Overeenkomst. 

11.3  Openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gedaan aan de functionarissen, werknemers, 

professionele adviseurs en consultants en andere agenten van een Partij en alleen op een 'need-to-know'-basis. 

Leverancier verplicht zich om aan deze personen dezelfde geheimhoudings- en boetebepaling op te leggen als 

opgenomen in dit artikel, door vastlegging in een schriftelijk document dat door de desbetreffende persoon is 

aanvaard en waarin de boete ten gunste van BIG BAZAR strekt. 

11.4  Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: 

1. openbaar is of wordt, anders dan door schending van deze Voorwaarden; 

2. door een Partij zelfstandig is ontwikkeld zonder gebruik te maken van door de andere Partij verstrekte 

informatie; of 

3. moet worden bekendgemaakt ter voldoening aan een nationale of krachtens buitenlandse wetgeving in 

Nederland doorwerkende wettelijke plicht, op instructie van een bevoegde rechter of regelgevende 

instantie. 

11.5  Dit artikel blijft van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het verstrijken of beëindigen van de laatste 

Overeenkomst tussen partijen, waarbij de termijn telkens opnieuw aanvangt bij een nieuwe Overeenkomst. In geval 

van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Leverancier alle Vertrouwelijke informatie, die hij in het 

kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van BIG BAZAR direct retourneren, 

zowel originelen als kopieën. 

11.6 Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt Leverancier ten behoeve van BIG BAZAR 

een direct opeisbare boete van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete 

van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de 

overige aan BIG BAZAR toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. 
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12. Industriële en intellectuele eigendom 

12.1  Partijen zullen beide de intellectuele en industriële eigendomsrechten behouden die bestonden voor het aangaan 

van de Overeenkomst, voor zover niet anders in deze Voorwaarden is bepaald of in de Overeenkomst is vastgelegd.  

 

12.2  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is 

gesteld aan Leverancier of in opdracht van BIG BAZAR is vervaardigd, zoals onder andere producten, tekeningen, 

materialen, afbeeldingen, monsters, matrijzen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij BIG BAZAR. 

Leverancier krijgt uitsluitend het niet overdraagbare recht hetgeen door BIG BAZAR in het kader van een 

Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter 

uitvoering van de tussen BIG BAZAR en Leverancier gesloten Overeenkomst(en).  

 

12.3 Het is Leverancier niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIG BAZAR de handelsnaam, 

het merk, de modellen e.d. van BIG BAZAR te gebruiken. 

12.4  Voor zover er op resultaten van werkzaamheden die door Leverancier ten behoeve van BIG BAZAR worden verricht 

rechten van intellectuele of industriële eigendom rusten komen deze rechten uitsluitend toe aan BIG BAZAR. 

Eventuele rechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen BIG BAZAR en Leverancier 

zijn ontstaan bij Leverancier worden door ondertekening van de Overeenkomst aan BIG BAZAR overgedragen welke 

overdracht door BIG BAZAR hierbij wordt aanvaard. 

12.5 Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt Leverancier ten behoeve van BIG BAZAR 

een direct opeisbare boete van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro), alsmede een direct opeisbare boete 

van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de 

overige aan BIG BAZAR toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. 

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen 

 Het is de Leverancier niet toegestaan de Overeenkomst of de rechten en plichten die hieruit voortvloeien in zijn 

geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BIG BAZAR. BIG BAZAR 

kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

 

14. Beëindiging 

14.1 Leverancier is – na een schriftelijke ingebrekestelling door BIG BAZAR – van rechtswege in verzuim, indien: 

 

1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend;  

2. in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van Leverancier een faillissementsaanvraag is 

ingediend;  

3. anderszins de vrije beschikking over een relevant deel van haar vermogen of liquiditeit verliest;  

4. overgenomen wordt door een derde partij, in de ruimste zin van het woord. 

 

 Alle vorderingen van BIG BAZAR zijn in bovengenoemde gevallen direct opeisbaar vanaf het intreden van verzuim 

waarbij wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) is verschuldigd. Leverancier dient tevens aan BIG 

BAZAR alle buitengerechtelijke kosten die BIG BAZAR maakt te vergoeden, waaronder advocaatkosten. 

 

14.2 Hetgeen bepaalt in artikel 14.1 geldt tevens voor soortgelijke buiten Nederland getroffen voorzieningen. 

 

14.3 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden 

nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot Toepasselijkheid 

(artikel 2), Kwaliteit en Garantie (artikel 9), Aansprakelijkheid en schadevergoeding (artikel 10), Geheimhouding 

(artikel 11) en Industriële en intellectuele eigendom (artikel 12).  

 

15. Restbepalingen 

15.1 Alle rechtsvorderingen van Leverancier op BIG BAZAR op grond van een Overeenkomst of de wet verjaren na 

verloop van één jaar na ontstaan van de grond voor de rechtsvordering. 
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15.2  BIG BAZAR is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. BIG BAZAR zal Leverancier van deze wijzigingen op de hoogte stellen. 

Indien Leverancier niet binnen twee weken na ontvangst van een nieuwere versie van de Voorwaarden onder 

opgave van redenen schriftelijk bezwaar maakt bij BIG BAZAR, zullen de nieuwe Voorwaarden de oude vervangen. 

In het geval van tijdig schriftelijk bezwaar door Leverancier zal de Overeenkomst onveranderd van kracht blijven, 

tenzij deze door BIG BAZAR wordt beëindigd. Indien BIG BAZAR de Overeenkomst aldus beëindigt, zal hij daardoor 

niet schadeplichtig worden.  

15.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen zouden bevatten, 

prevaleert de Overeenkomst. 

15.4 Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet 

rechtsgeldig afdwingbaar is/zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed 

overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel 

mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling en de Overeenkomst of Voorwaarden in zijn 

geheel volgt. 

 

16. Toepasselijk recht en geschillen 

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 

 

16.2 Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 

1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is uitgesloten. 

16.3 Partijen zullen geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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