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DISCLAIMER  
Dit is versie 1.2 van deze whitepaper. Bij het samenstellen van deze whitepaper is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen 
informatie. ProcureRedesign kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit document. 
ProcureRedesign stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of onvolledigheden 
in dit document. 

MODELFORMULIER INGEBREKESTELLING 

AANGETEKEND 

Naam [Leverancier] 
t.a.v. de Directie 
[Correspondentieadres] 
Postcode [plaats-bedrijf] 
 
Vooraf per fax : [faxnummer] 
Vooraf per e-mail    : [e-mailadres] 
 
Betreft : Ingebrekestelling gebrekkig leverantie 
Ons kenmerk : [ uw kenmerk] 
Uw kenmerk : [ kenmerk leverancier] 
Telefoon : [ uw telefoon] 
Datum : [ plaats], [ datum] 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Tot op heden blijft u, [Leverancier] in gebreke dat de door u geleverde [ omschrijving product] niet voldoen aan 
de daaraan ten aanzien van levering in redelijkheid te stellen eisen. 
 
Op [ datum] hebben [ uw bedrijfsnaam] en [Leverancier] een overeenkomst gesloten betreffende de levering 
van een [omschrijving product]. Deze brief kwalificeert al een formele ingebrekestelling. Met name hebben wij 
de volgende bezwaren. 
 
Ik licht één en ander hieronder toe: [ omschrijving gebreken] 
[ -………………..]; 
[ -………………..];  
 
Vriendelijk doch dringend verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor het tekort in de nakoming van de 
overeenkomst. Aangezien er geen sprake is van overmacht, dat is althans niet gesteld, is dit haar toerekenbaar. 
 
Gezien het bovenstaande verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u, de hierboven bedoelde gebreken 
uiterlijk binnen [3-7] dagen na heden te (doen) herstellen, dan wel binnen genoemde termijn andere  [ 
omschrijving product] te leveren, die wel aan de daaraan te stellen eisen voldoen. 
 
Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan houden wij het recht voor de met u gesloten 
koopovereenkomst(en) te ontbinden. Bovendien stellen wij u nu reeds aansprakelijk voor alle door ons geleden 
en nog te lijden schade.  Vooralsnog verwacht ik dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog aan uw 
verplichtingen zult voldoen. 
 
Onder voorbehoud van alle rechten en weren.  
Teneinde ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, verzend ik deze brief zowel per post als per fax/e-
mail. 
 
Met vriendelijke groet, 

[uw handtekening] 
[uw (bedrijfs)naam] 
[Correspondentieadres] 
Postcode [plaats-bedrijf] 


