VOORWAARDEN KVO-INKOOPCOLLECTIEF
Het KVO-Inkoopcollectief is een initiatief van Keurmerk Vertrouwd Onderhoud en heeft als doel het voor
haar deelnemers behalen van inkoopvoordelen. Door schaalgrootte en bundeling van kennis te
realiseren, kunnen gunstige inkoopcondities bij toeleveranciers en producenten worden bedongen.
Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van verschillende communicatiemiddelen zoals post, e-mail en de
website van het keurmerk. In dit document worden de voorwaarden beschreven. Tevens wordt
beschreven welke werkwijze geldt vanaf aanmelden bij het KVO-Inkoopcollectief tot inschrijven als lid
van het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud.
Inschrijven als deelnemer in het KVO-Inkoopcollectief is gratis en vrijblijvend. Inschrijving vindt plaats
via de website van Keurmerk Vertrouwd Onderhoud.
ALGEMEEN
Het KVO-Inkoopcollectief spant zich in om voor de deelnemers gunstige inkoopcondities te bedingen.
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van door deelnemers aangeven leveranciers, waarbij het overigens
niet gehouden is deze aangegeven leveranciers te benaderen en contracten mee af te sluiten. Het KVOInkoopcollectief geeft geen garanties dat deelnemers inkoopvoordelen zullen behalen t.o.v. de huidige
inkoopcondities. Deelnemers zijn niet verplicht gebruik te maken van leveranciers waarmee een
afspraak is gemaakt.
Het KVO-Inkoopcollectief is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of financiële nadelen
voortvloeiend uit gemaakte afspraken of leveringen onder deze condities. Ook zal het KVOInkoopcollectief niet bemiddelen bij geschillen tussen leveranciers en deelnemers.
De door het KVO-Inkoopcollectief van inschrijver verkregen informatie zal niet aan derden worden
bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, maar slechts voor eigen doeleinden worden gebruikt.
DISCLAIMER WEBSITE
De op de website vermelde informatie is bedoeld om bezoekers van de website te informeren. Ondanks
de voortdurende aandacht en zorg voor actualisering en juistheid van de gegevens, kan het voorkomen
dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen en
weergegeven in www.keurmerkvertrouwdonderhoud.nl kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals afbeeldingen, teksten, of overige informatie,
komen toe aan het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud. Op geen enkele wijze mag genoemde inhoud
worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het keurmerk.
Keurmerk Vertrouwd Onderhoud beheert de website zorgvuldig en is niet aansprakelijk voor ongewenst
bezoek van personen en/of verspreiding van virussen.
DISCLAIMER E -MAIL
Voor alle door of namens Keurmerk Vertrouwd Onderhoud verzonden e-mailberichten geldt de
onderstaande disclaimer, ook wanneer deze niet onder het e-mailbericht is opgenomen.
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Dit e-mailbericht en eventueel meegestuurde bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid, dient u zich te onthouden van
kennisneming, openbaarmaking en verveelvoudiging van de verstuurde informatie. U wordt verzocht de
afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren. Aan dit bericht kunnen geen
rechten worden ontleend. Tevens zijn dit e-mailbericht en de eventuele bijlage(n) gecontroleerd op
virussen. Keurmerk Vertrouwd Onderhoud sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit
elektronische verzending.
Ontvanger van een e-mailbericht is zelf verantwoordelijk voor het scannen op virussen van een bijlage
voordat deze geopend wordt. Het keurmerk is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt
wordt door het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van dit bericht, ook niet in het geval dat de email door externe factoren met vertraging is ontvangen.
De door Keurmerk Vertrouwd Onderhoud verzonden e-mailberichten, gericht op het initiëren van een
contact, zullen worden voorzien van een mogelijkheid voor ontvanger om zich uit te schrijven.

PROCES AANMELDEN KVO-INKOOPCOLLECTIEF
Onderstaand een verkorte weergave van het proces, zoals dit is ingericht. Hiermee wordt aangeduid
welke stappen worden doorlopen en welke gegevens worden gevraagd.
Het is niet nodig om direct alle stappen te doorlopen.
STAP 1: INSCHRIJVEN
Hierbij worden de volgende gegevens ingevuld:


Bedrijfsnaam



Contactpersoon



Telefoonnummer



E-mailadres

Door het invullen van deze gegevens, geeft inschrijver aan Keurmerk Vertrouwd Onderhoud
toestemming hem/haar te benaderen per e-mail of op andere wijze. Keurmerk Vertrouwd Onderhoud
zal nimmer de verkregen gegevens aan derden bekend maken of ter beschikking stellen. Tevens
verklaart Keurmerk Vertrouwd Onderhoud de verkregen informatie slechts voor eigen doeleinden te
gebruiken.

STAP 2: GEGEVENS AANVULLEN
In deze stap worden, middels het invullen van een tabel, gegevens uitgevraagd over de meest
voorkomende inkopen van materialen door het bedrijf. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
keuzevelden of vrije tekstvelden.
De gegevens die gevraagd worden zijn:


Product



Producent



Leverancier



Volume
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Het KVO-Inkoopcollectief gebruikt de hierbij verkregen informatie om doelgericht te onderhandelen en
inzage te verkrijgen in de markt en de volumes die worden afgenomen. Op deze wijze wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij bestaande marktpartijen.

STAP 3: KEUZE LIDMAA TSCHAP KVO
Om de inkoopvoordelen te effectueren, dient het bedrijf ingeschreven te zijn als KVO-lid. Op de website
worden hiertoe de gegevens ingevuld en verzonden. Hiermee wordt een aanvraag ingediend. Deze zal
door KVO worden opgevolgd. Middels een selectieproces zal het bedrijf wordt beoordeeld op:


Financiën / bedrijfsomvang



Wettelijke verplichtingen



Verzekeringen



Garantie-/ leveringsvoorwaarden



Offertes, werkplannen en procesafspraken



Bedrijfsvoering

Alle afspraken en vereisten zijn vastgelegd in het Reglement Erkenningsregeling. Leden hebben zich
hieraan verbonden en dienen alle daarin opgenomen verplichtingen na te komen. Opdrachtgevers
kunnen, bij afwijken hiervan, het KVO informeren. Deze zijn uitsluitend van toepassing indien de
werkzaamheden onder KVO certificaat van werk worden uitgevoerd.
Het Reglement Erkenningsregeling is op de website te vinden onder het kopje ‘Downloads’:
http://www.keurmerkvertrouwdonderhoud.nl/wat-is-kvo/downloads
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