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Nieuwe Algemene Voorwaarden Inka C.V. (AV) 
 
Onlangs heeft Inka haar nieuwe algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. De vorige 
versie van 2015 was met name ten gevolge van gewijzigde wetgeving op het gebied van verwerking van 
persoonsgegevens en arbeidsrecht toe aan vernieuwing. Tevens zijn er enkele kleine aanpassingen toegevoegd die 
de leesbaarheid beogen te verbeteren. 
 
De aanpassingen zijn met name te vinden in DEEL 3 – ONDERAANNEMING. Aldaar verwerkte aanpassingen zijn met 
name (maar niet uitsluitend) ten gevolge van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de 
Identificatieplicht (WID), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Nieuwe artikelen in de AV van Inka 
In deze nieuwe versie zijn met name de volgende artikelen vernieuwd: 2.3 (2e regel) / 3.5 (toevoeging 
“berekeningen”) / 14.1 / 14.2 (2e regel) / 15.3 / 15.5.b / 15.6 / 15.7 / 16.1 / 16.2 / 16.3 / 28. De wijzigingen in 
Artikel 15 betreffen met name “Personeel en aansprakelijkheid”. De wijzigingen in Artikel 16 betreffen 
“inhouding en afdracht belastingen, sociale premies en andere heffingen en aansprakelijkheid”. In Artikel 28 zijn 
bepalingen opgenomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
 
Verwijzen naar “laatst gedeponeerde versie” 
Indien u in uw communicatie naar leveranciers reeds verwijst naar “de laatst gedeponeerde versie” van de AV van 
Inka, is deze nieuwe versie automatisch van toepassing op uw inkopen. 
 
Eventuele afwijzing van de AV van de leverancier 
In de AV van Inka worden algemene voorwaarden van leveranciers van de hand gewezen (art. 2.4). Echter, u it 
jurisprudentie blijkt dat afwijzing van de AV van de leverancier middels een algemene bepaling in de eigen 
algemene voorwaarden niet afdoende zou kunnen zijn. Derhalve adviseren wij u dit tevens op uw bestelorders te 
vermelden. 
 
Wij adviseren u op bestelorders en in de uiteindelijke schriftelijke overeenkomst het volgende te vermelden: 
 
“Op onze opdrachten zijn van toepassing de laatst bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde versie van de 
Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming van Handelsonderneming Inka C.V. te Gorinchem 
(handelsregister nr. 23085200). Deze zijn u reeds ter hand gesteld.” 
 
EN 
 
“De toepasselijkheid van enige door [Naam Leverancier] gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.”  
 
Uitsluitend de AV van Inka gebruiken 
Het komt wel eens voor dat vennoten naast de AV van Inka hun eigen algemene voorwaarden van toepassing 
verklaren. Wij adviseren dit niet te doen. Indien het de wederpartij namelijk niet duidelijk is welke van de twee 
sets toepasselijk is, heeft dit tot risico dat geen van de twee sets toepasselijk is.  
 
Het is daarom aan te bevelen slechts de algemene voorwaarden van Inka C.V. toepasselijk te verklaren in de 
bestelorder(s) en in de uiteindelijke schriftelijke overeenkomst met Inka contractleveranciers.  
 
Uiteraard kunt u de AV van Inka ook gebruiken voor inkopen bij niet-Inka leveranciers. Onze Duitse en Engelse 
versies kunt u ook voor buitenlandse leveranciers gebruiken. 
 
Let op: 
In de situatie waarin de leverancier in de aanvaarding (opdrachtbevestiging) van het aanbod (bestelformulier) de 
toepasselijkheid van de AV van Inka specifiek afwijst, is het van belang hierop te reageren. Indien die situatie 
zich namelijk voordoet, heeft er geen aanbod en aanvaarding plaatsgevonden van welke set van algemene 
voorwaarden dan ook. Het is in die situatie van belang aan de leverancier kenbaar te maken dat de 
opdrachtbevestiging niet akkoord is, aangezien de leverancier de algemene voorwaarden van Inka specifiek heeft 
afgewezen en dat er dan ook geen overeenkomst door aanbod en aanvaarding tot stand is gekomen. 
 
Indien u bovenstaande handelswijze volgt, zal toepasselijkheid van onze AV zo goed als gewaarborgd zijn, 
maar u dient alert te blijven. 


