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1. Definities

Onder schriftelijk wordt in de Inkoopvoorwaarden tevens
verstaan per fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch
medium.

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna ook aangeduid als
de/deze 'Inkoopvoorwaarden') wordt verstaan onder:

3. Overeenkomst
-

-

-

-

-

-

-

-

"Acceptatietest": de Acceptatietest betreffende de Leverantie die
ná Aflevering en/of na Uitvoering op terreinen/locaties van de
Leverancier, de Opdrachtgever of de afnemer van de
Opdrachtgever kan worden uitgevoerd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7.2 van deze Inkoopvoorwaarden;
“Acceptatie Protocol": het document dat door Opdrachtgever en
Leverancier wordt ondertekend als bewijs van aanvaarding
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.2 van deze
Inkoopvoorwaarden;
"Aflevering”: het feitelijk ter beschikking stellen van de Goederen;
"Contractprijs": de prijs die aan Leverancier verschuldigd is uit
hoofde van de Overeenkomst;
"Diensten": iedere vorm van dienstverlening die door Leverancier
ten behoeve van Opdrachtgever wordt of zal worden verricht
krachtens de Overeenkomst. Tot diensten worden - ondermeer gerekend installatiewerkzaamheden, technische bijstand en/of
keuring-, inspectie-, advies-, reparatie-, revisie-, ontwerp- en/of
onderhoudswerkzaamheden en/of uitlening van Personeel en/of
Tewerkgestelden;
"Goederen": alle roerende zaken die door Leverancier aan
Opdrachtgever krachtens Overeenkomst zijn of dienen te worden
geleverd, zoals - onder meer - grondstoffen, materialen,
gereedschappen, hard- en software;
“Leverancier": de wederpartij van Opdrachtgever;
"Leverantie": de te leveren of geleverde Goederen, Diensten en/of
Werken;
“Opdrachtgever”: de gebruiker van de Inkoopvoorwaarden;
"Overeenkomst": de tussen Opdrachtgever en Leverancier
gesloten of te sluiten overeenkomst betreffende de Leverantie. Tot
de Overeenkomst worden uitdrukkelijk ook gerekend de
raamovereenkomsten die tussen Opdrachtgever en Leverancier
zijn gesloten, alsmede alle afzonderlijke opdrachten die uit die
raamovereenkomst voortvloeien, zulks met dien verstande dat
elke opdracht van Opdrachtgever als aparte Overeenkomst zal
hebben te gelden;
"Personeel": door Leverancier ten behoeve van de Overeenkomst
en de Aflevering of Uitvoering in te schakelen arbeidskrachten in
dienst van Leverancier;
“Tewerkgestelde(n)”: alle personen die door Leverancier, enige
onderaannemer van Leverancier, dan wel door of via enige derde
in het kader van de overeengekomen Aflevering of Uitvoering
tewerkgesteld zijn of zullen worden, niet zijnde Personeel;
"Uitvoering": het verlenen van de Diensten en/of het uitvoeren van
de Werken;
"Werken": de krachtens Overeenkomst verrichte of te verrichten
werken van stoffelijke aard;
"WKA": de Wet Ketenaansprakelijkheid zoals opgenomen in de
artikelen 16, 16b en 16bb van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering en de artikelen 34, 35, 35a en 35b van de
Invorderingswet 1990, alsmede daarmee samenhangende
uitvoeringsbesluiten en richtlijnen.

3.1

Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onherroepelijk en geldig
gedurende 90 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.2

Alle onderhandelingen kunnen door Opdrachtgever steeds
zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot
schadevergoeding worden beëindigd.

3.3

In geval van kennelijke fouten of tegenstrijdigheden in de
uitnodiging tot het doen van een bod of de order, dient
Leverancier, alvorens een offerte uit te brengen of de order te
aanvaarden, hiervan terstond bij Opdrachtgever melding te
maken en hierover in overleg te treden met Opdrachtgever.

3.4

Leverancier zal alle door en/of namens Opdrachtgever
verstrekte informatie met betrekking tot de Overeenkomst
steeds nauwgezet op juistheid en volledigheid controleren en
Opdrachtgever direct waarschuwen voor eventuele fouten,
onvolledigheden en/of enige andere onvolkomenheden daarin.

3.5

Een Overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen
Opdrachtgever en Leverancier slechts tot stand, indien
Leverancier het orderformulier van Opdrachtgever ondertekend aan Opdrachtgever heeft geretourneerd, Opdrachtgever
een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard of
Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van
de Leverantie maar dan wel uitsluitend in overeenstemming
met de order van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan een door
hem geplaatste order herroepen, zolang Leverancier het
orderformulier van Opdrachtgever niet ondertekend heeft
geretourneerd.

3.6

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt
gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
door hem goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de
Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst door Opdrachtgever
wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of
andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn
gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk van het tegendeel in
kennis stelt. Opdrachtgever zal Leverancier dan alsnog over
deze voorschriften nader informeren.

3.7

Certificaten, attesten, certificaten van oorsprong, paklijsten,
instructieboeken, handleidingen etc., een en ander in de taal
zoals door Opdrachtgever aangegeven, maken deel uit van de
Overeenkomst en zullen kosteloos door Leverancier aan
Opdrachtgever worden verstrekt.

3.8

Leverancier zal Opdrachtgever kosteloos alle informatie
verstrekken die Opdrachtgever in verband met de
Overeenkomst redelijkerwijs nodig acht.

2. Algemeen
2.1

2.2

De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen met Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever
als koper van Goederen, opdrachtgever van Diensten en/of
aanbesteder van Werken optreedt. Leverancier accepteert de
toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden mede met
betrekking tot latere overeenkomsten met Opdrachtgever.

4. Wijzigingen, Meer- en minderwerk
4.1

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om het aantal en/of de
aard van de Leverantie te wijzigen. Opdrachtgever is bevoegd
om tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke
betreffende de Leverantie te wijzigen.

Van de Inkoopvoorwaarden kan slechts door schriftelijke
Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier worden
afgeweken.

4.2

Indien een wijziging als in het voorgaande lid bedoeld gevolgen
heeft voor de Contractprijs en/of voor de overeengekomen
levertijd terzake de Aflevering of het tijdstip van Uitvoering zal
Leverancier, alvorens de wijziging door te voeren,
Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
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binnen 8 kalenderdagen na datum van de kennisgeving van de
wijziging, schriftelijk informeren, bij gebreke waarvan de
wijziging geen gevolgen zal hebben voor de Contractprijs en/of
voor de overeengekomen levertijd terzake de Aflevering of het
tijdstip van Uitvoering. Indien de door Leverancier genoemde
gevolgen voor de Contractprijs en/of de overeengekomen
levertijd terzake de Aflevering of het tijdstip van Uitvoering naar
het oordeel van Opdrachtgever onredelijk danwel onacceptabel
zijn, heeft Opdrachtgever het recht naar zijn keuze om ofwel de
Overeenkomst te beëindigen zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn danwel van Leverancier uitvoering van de
wijziging te verlangen in welk geval Leverancier gehouden zal
zijn deze wijziging uit te voeren ondanks dat er geen
overeenstemming tussen Opdrachtgever en Leverancier
bestaat over de wijziging van de overeengekomen prijs,
aanneemsom of vergoeding, danwel van de overeengekomen
levertijd of tijdsduur, danwel anderszins. Enig geschil hierover
tussen de Opdrachtgever en Leverancier dat niet in de minne
kan worden opgelost, zal onderhevig zijn aan het bepaalde in
artikel 19.2 van deze Inkoopvoorwaarden.
4.3

orders door afnemers niet in staat is de Leverantie op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal
Leverancier op verzoek van Opdrachtgever de Aflevering en/of
Uitvoering zonder meerkosten voor Opdrachtgever uitstellen
gedurende een door Opdrachtgever te bepalen redelijke
periode.
6. Verpakking en Opslag
6.1

Leverancier dient alle door hem te leveren Goederen zodanig
te verpakken en te conserveren dat de Goederen schadevrij
kunnen worden vervoerd en/of kunnen worden opgeslagen
voor de duur van minimaal 12 kalendermaanden.

6.2

Leverancier dient de Goederen volgens instructies van
Opdrachtgever te voorzien van de nodige merktekens, -teksten
en/of etiketten en draagt zorg dat deze bij stapeling voor
vervoer duidelijk aan de voor- of achterkant zichtbaar zijn.

6.3

Zijn Leverancier en Opdrachtgever overeengekomen dat de
Goederen, voorafgaand aan de Aflevering zullen worden
opgeslagen, dan dient die opslag plaats te vinden op een door
Leverancier en Opdrachtgever gezamenlijk te bepalen
geschikte plaats van opslag, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

6.4

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door
onvoldoende verpakking en/of onvoldoende conservering,
alsmede voor alle schade die door de opslag van de Goederen
zoals bedoeld in het voorgaande lid, ongeacht de plaats waar
deze zijn opgeslagen, aan de Goederen wordt veroorzaakt.

6.5

Leverancier dient op verzoek van Opdrachtgever verpakkingen
en/of emballages voor eigen rekening en risico terug te nemen.

Meer- en minderwerk wordt slechts door Opdrachtgever
aanvaard, indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe
door Opdrachtgever geautoriseerde persoon.

5. Plaats en Tijdstip van Aflevering en/of Uitvoering
5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

5.3.2

Aflevering en Uitvoering
Aflevering en/of Uitvoering dienen te geschieden op de
overeengekomen plaats en de overeengekomen datum/het
overeengekomen tijdstip, bij gebreke waarvan de plaats en
datum/tijdstip door Opdrachtgever zullen worden bepaald na
voorafgaand overleg met Leverancier.
Aflevering
Aflevering van de Goederen geschiedt 'DDP’ (Incoterms®
2020) op het door Opdrachtgever aangegeven adres, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.

7. Keuring, Inspectie en Beproeving; Acceptatietest
7.1
7.1.1

Wijziging van Aflevering of Uitvoering
Leverancier is slechts bevoegd om deelleveringen van Goederen of de Uitvoering in delen te verrichten, indien deze met
Opdrachtgever zijn overeengekomen en niet leiden tot een
verhoging van de kosten voor Opdrachtgever. Opdrachtgever
heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen,
voor rekening en risico van Leverancier te retourneren.

Keuring, Inspectie en Beproeving
Opdrachtgever is gerechtigd om de Leverantie voorafgaand
aan de Aflevering en/of Uitvoering op elk gewenst tijdstip
binnen de normale werktijden bij Leverancier of op andere
terreinen/locaties waar de Leverantie zich bevindt, te keuren,
inspecteren en/of te beproeven, ongeacht het stadium van
productie en/of ontwikkeling.

7.1.2

Eerdere Aflevering of Uitvoering dan overeengekomen
geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van de
oorspronkelijk overeengekomen betalings- of garantietermijn.

Leverancier zal de Leverantie op zodanig tijdstip voor keuring,
inspectie en/of beproeving gereed hebben, dat de
overeengekomen levertijden en/of tijden van Uitvoering kunnen
worden nagekomen.

7.1.3

Leverancier zal, zonder nadere kosten voor Opdrachtgever,
aan de keuring/inspectie/beproeving meewerken en op verzoek
van Opdrachtgever redelijke personele en materiële hulp ten
behoeve
van
de
keuring/inspectie/beproeving
aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. Alle kosten voor of in
verband met de keuring/inspectie/beproeving, met uitzondering
van kosten van Opdrachtgever, zijn personeel of andere
personen die namens Opdrachtgever optreden, komen voor
rekening van Leverancier. Indien de keuring/inspectie/beproeving buiten de schuld van Opdrachtgever om wordt vertraagd of
Opdrachtgever de Leverantie tijdens de keuring/inspectie/
beproeving op redelijke gronden afkeurt, zijn alle extra kosten
en alle kosten van de volgende keuringen/inspecties/beproevingen (inclusief kosten van personeel en vertegenwoordigers
van Opdrachtgever) voor rekening van Leverancier.

7.1.4

Indien Opdrachtgever de Leverantie tijdens de keuring/inspectie/beproeving afkeurt, is Leverancier gehouden om voor eigen
rekening en binnen een door Opdrachtgever gestelde termijn
het gebrek te herstellen en de ontbrekende, herstelde of de
vervangen Leverantie ter keuring/inspectie/beproeving aan te
bieden, onverminderd alle overige rechten van Opdrachtgever.
De kosten voor het herstel kunnen door Leverancier niet als
meerwerk in rekening worden gebracht. De bepalingen van dit
artikel 7 gelden in een dergelijk geval eveneens en onverkort
voor de herstelde of vervangen Leverantie. Afkeuring door
Opdrachtgever leidt niet tot uitstel van de overeengekomen
termijnen voor Aflevering en/of Uitvoering.

7.1.5

De keuring/inspectie/beproeving van de Leverantie door of
namens Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat de
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5.4
5.4.1

Niet tijdige nakoming van Aflevering of Uitvoering
De overeengekomen levertijden terzake de Aflevering en tijden
van Uitvoering zijn vast. Bij enkele overschrijding daarvan is
Leverancier in verzuim zonder dat een nadere schriftelijke
ingebrekestelling is vereist.

5.4.2

In geval van niet-tijdige nakoming in de Aflevering of Uitvoering
is Leverancier per te late Aflevering of Uitvoering een boete
verschuldigd van 0,5% van de overeengekomen Contractprijs,
of in geval van deelleveringen het betreffende gedeelte van de
overeengekomen Contractprijs, per dag of dagdeel dat de
Aflevering of Uitvoering uitblijft. Deze boete wordt verbeurd
zonder nadere aanmaning ingeval van niet-tijdige nakoming.
De boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding op
grond van de wet en Opdrachtgever mag naast deze boete
nakoming, schadevergoeding en ontbinding vorderen.

5.4.3

Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt
te worden, dient hij Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis
te stellen.

5.4.4

In
geval
Opdrachtgever
wegens
overmacht,
zoals
natuurrampen, oorlog of oorlogsdreiging, rellen, opstand,
terroristische aanslagen, epidemieën, pandemieën, en op basis
daarvan
genomen
overheidsmaatregelen,
quarantainemaatregelen, in- of uitvoerverboden of - beperkingen,
stakingen, van overheidswege opgelegde verboden of
beperkingen, tekortkoming van afnemers of uitstel van
Aflevering aan afnemers, niet-uitvoering of annulering van
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Leverantie voldoet aan de verstrekte garanties of aan de
Overeenkomst beantwoordt.
7.1.6

Indien Leverancier niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit
artikel voldoet binnen de overeengekomen periode, is
Opdrachtgever gerechtigd voor rekening en risico van
Leverancier de Leverantie van een derde af te nemen, dan wel
zelf maatregelen te nemen of door een derde te laten nemen,
zonder tegenover Leverancier tot schadevergoeding gehouden
te zijn, onverminderd de rechten van Opdrachtgever om
vergoeding van schade en kosten te vorderen.

7.2
7.2.1

Acceptatietest
Indien een Acceptatietest tussen Opdrachtgever en Leverancier is overeengekomen, dient Leverancier de Leverantie hiervoor aan te bieden op de tussen partijen terzake overeengekomen datum teneinde vast te stellen of de Leverantie
volledig aan de Overeenkomst beantwoordt. Opdrachtgever en
Leverancier zullen voorafgaand in gezamenlijk overleg
vastleggen volgens welke procedure en binnen welke termijn
de Acceptatietest verricht zal worden. Indien daarover tussen
partijen in de Overeenkomst geen andersluidende afspraken
zijn gemaakt, zullen de kosten van Leverancier betreffende de
Acceptatietest voor rekening van Leverancier zijn. Leverancier
zal de Leverantie niet voor de Acceptatietest aanbieden, indien
hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de Leverantie de
Acceptatietest niet op succesvolle wijze zal doorstaan.

7.2.2

De Acceptatietest is succesvol afgerond en de Leverantie wordt
door Opdrachtgever aanvaard, indien door Opdrachtgever en
Leverancier het Acceptatieprotocol is ondertekend, eventueel
onder opgave van kleine gebreken die de ingebruikname van
de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet in de weg staan en
welke kleine gebreken Leverancier binnen 5 kalenderdagen na
ondertekening van het Acceptatieprotocol kosteloos zal
verhelpen.

7.2.3

Indien de Acceptatietest niet succesvol is afgerond, past
Leverancier binnen een overeen te komen termijn na de
Acceptatietest de Leverantie op zodanige wijze kosteloos aan
dat deze een volgende Acceptatietest wel met succes zal
doorstaan. Hierna zal de Leverantie opnieuw aan een
Acceptatietest worden onderworpen ingevolge het in dit artikel
bepaalde. Alle kosten verbonden aan deze nieuwe
Acceptatietest zijn voor rekening van Leverancier.

7.2.4

Indien een Acceptatietest tweemaal niet succesvol wordt
afgerond, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst
met Leverancier te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van schade en kosten aan Leverancier,
onverminderd de rechten van Opdrachtgever om vergoeding
van schade en kosten te vorderen.

7.2.5

8.1.4

In geval van wangedrag of ongeschiktheid van het Personeel of
indien dit weigert voorschriften of aanwijzingen op het gebied
van orde, veiligheid of milieu na te leven, zulks ter beoordeling
van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gerechtigd de
overtreder(s) de toegang tot terreinen/locaties waar de
werkzaamheden worden verricht te ontzeggen of van de
terreinen/locaties te verwijderen. Leverancier dient in dat geval
terstond zorg te dragen voor vervangend Personeel zonder
enige
verplichting
van
Opdrachtgever
om
daaruit
voortvloeiende kosten aan Leverancier te vergoeden.
Leverancier dient eveneens voor vervanging zorg te dragen
ingeval van ziekte of vakantie van Personeel.

8.1.5

Opdrachtgever is niet gehouden om uurlonen/ vergoedingen te
betalen voor Personeel, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten van Leverancier gedurende de periode waarin deze
tengevolge van staking of arbeidsongeregeldheden bij Opdrachtgever of Leverancier of een derde waar de Uitvoering
plaatsheeft, verhinderd zijn hun werkzaamheden in verband
met de Uitvoering uit te voeren. Evenmin is Opdrachtgever
gehouden om de kosten te vergoeden van werktuigen, gereedschappen, hulpmaterialen etc. die door of namens Leverancier
ter beschikking worden gesteld, indien deze door bovengenoemde omstandigheden niet kunnen worden gebruikt.

8.1.6

Leverancier dient Opdrachtgever op eerste verzoek, op de
tijdstippen en met de frequenties als door Opdrachtgever
gewenst, een schriftelijke opgave te verstrekken (i) van al de
Tewerkgestelden, voor zover toegestaan bevattende hun
naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum, en
geboorteplaats, voorts (ii) betreffende al de Tewerkgestelden
van een afschrift van een document als bedoeld in artikel 1 Wet
op de Identificatieplicht, alsmede (iii) van alle overige door
Opdrachtgever gewenste gegevens van de Tewerkgestelden.
Wijzigingen in deze gegevens zullen eveneens onverwijld en
schriftelijk aan Opdrachtgever worden doorgegeven. Voor
Tewerkgestelden met een nationaliteit van een niet EU-staat
dient Leverancier tevens een afschrift van hun werkvergunning
alsmede van hun arbeidsvoorwaarden te verschaffen. Voor
Tewerkgestelden uit een EU-staat dient Leverancier een
detacheringsverklaring in de zin van EG Verordening 1408/71
te verschaffen. Voor Tewerkgestelden die geen loonbelasting
verschuldigd zijn in Nederland ten aanzien van hun
werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever, dient Leverancier
op eerste verzoek van Opdrachtgever een “Verklaring
vrijstelling inhouding loonbelasting/premies volksverzekeringen”
van de Belastingdienst te overleggen.

8.1.7

Leverancier zal Opdrachtgever op eerste verzoek telkenmale
wanneer dat door laatstgenoemde wordt gewenst de loonstaten
van de Tewerkgestelden ter inzage verstrekken, alsmede
schriftelijk opgave doen van de plaats of plaatsen waar door die
Tewerkgestelden werk is verricht en van de op die plaats(en)
door die Tewerkgestelden gewerkte uren.

8.1.8

Leverancier is bekend met hetgeen in de Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV) is bepaald (onder meer het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning) en zal al de voor hem geldende
verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met de
WAV stipt naleven. Leverancier zal bovendien iedere door hem
in te schakelen onderaannemers en/of derden wijzen op de
toepasselijkheid van de WAV en deze onderaannemers en/of
derden verplichten gelijkluidende bepalingen op te nemen in de
tussen hen en hun (onder)aannemers te sluiten
overeenkomsten.

8.1.9

De verplichtingen van Leverancier ten aanzien van Personeel
uit hoofde van de artikelleden 8.1.1 tot en met 8.1.5 gelden
tevens en onverkort ten aanzien van door Leverancier voor de
Uitvoering ter beschikking gestelde Tewerkgestelden.

8.2

WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid), sociale verzekeringswetten en loonbelasting
Leverancier staat jegens Opdrachtgever in voor de tijdige
nakoming van al zijn verplichtingen ten aanzien van de
Tewerkgestelden als voortvloeiende uit de laatstgeldende
regelgeving en sociale verzekeringswetten, zoals (doch niet
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Aanvaarding overeenkomstig het bepaalde in lid 7.2.2 ontslaat
Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de
garantie.

8. Bijzondere bepalingen betreffende Uitvoering en betreffende
Uitbesteding van Leverantie
8.1
8.1.1

Personeel en Tewerkgestelden
Indien Leverancier Personeel voor de Uitvoering inschakelt
danwel daarvoor aan Opdrachtgever uitleent, is Leverancier
gehouden om voor adequate (veiligheids)kleding, -uitrusting,
alsmede voor de naleving van de geldende veiligheidsinstructies zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Inkoopvoorwaarden zorg te dragen.

8.1.2

Leverancier zal voor of tijdens de Uitvoering schriftelijk opgave
verstrekken aan Opdrachtgever van alle personalia van het
Personeel alsmede van degenen die namens hem toezicht
houden. Het Personeel dient tijdens Uitvoering een door
Leverancier getekende verklaring bij zich te dragen waaruit
blijkt dat deze werkgever is en een geldig legitimatiebewijs.
Voor werkzaamheden aan boord van schepen mag uitsluitend
Personeel van achttien jaar of ouder worden ingeschakeld.

8.1.3

derden in verband met schade veroorzaakt door het Personeel
en aanspraken van het Personeel in verband daarmee.

Leverancier draagt ervoor zorg dat het Personeel de
vakkundigheid bezit die voor de Uitvoering vereist is. Leverancier dient Opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van
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8.2.1

beperkt tot) AOW, ANW, AWBZ, AKW, ZW, WW, WAO en
ZFW, ZVW, Wlz, Wmo, Jeugdwet, Wet WagwEU, WAV en de
Wet op de Loonbelasting.
8.2.2

Leverancier is verplicht om Opdrachtgever op eerste verzoek
een geldig inschrijfbewijs bij het uitvoeringsinstituut werknemerverzekeringen (UWV), kopie van de vestigingsvergunning,
indien vereist, alsmede een recent uittreksel van de inschrijving in het handelsregister te verstrekken. Leverancier is verder verplicht om alle overige gegevens die Opdrachtgever in dit
verband van belang acht op eerste verzoek te verstrekken.

8.2.3

Leverancier is verplicht Opdrachtgever telkenmale op eerste
verzoek een recente Verklaring Betaalgedrag van het UWV en
de belastingdienst te overleggen (betrekking hebbend op
zichzelf en/of op hulppersonen) die niet ouder mag zijn dan drie
maanden, een en ander als bedoeld in de WKA.

8.2.4

Leverancier
zal
zijn
wettelijke
verplichtingen
als
inhoudingsplichtige stipt nakomen. Hij zal op eerste verzoek
van Opdrachtgever inzage verstrekken in zijn personeelsadministratie, zijn loonadministratie en zijn aangifte- en
betalingsadministratie met betrekking tot de belastingdienst en
het UWV. Leverancier zal een administratie voeren die voldoet
aan de eisen zoals neergelegd in de WKA.

8.2.5

Opdrachtgever heeft steeds het recht om de door Leverancier
ter zake van de Uitvoering verschuldigde premies en
loonbelasting in te houden op de aan Leverancier te betalen
bedragen en namens Leverancier aan het UWV respectievelijk
de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.

8.2.6

Onverminderd het hiervoor bepaalde is Leverancier op eerste
verzoek van Opdrachtgever verplicht een G-rekening te openen
en een G-rekeningovereenkomst te sluiten, een en ander als
bedoeld in de WKA, alsmede met Opdrachtgever een
overmakingsovereenkomst te sluiten welke voldoet aan de
wettelijke eisen. Opdrachtgever heeft het recht het gedeelte
van de door hem aan Leverancier te betalen vergoeding, dat
wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de
Uitvoering zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op
die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt
Opdrachtgever tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de
vergoeding. Indien en zo lang Leverancier Opdrachtgever nog
niet schriftelijk van het openen van de G-rekening in kennis
heeft gesteld, is Opdrachtgever gerechtigd het betreffende
bedrag op de vergoeding in te houden.

8.2.7

8.3
8.3.1

Indien Opdrachtgever belasting en/of premies heeft voldaan, na
aansprakelijkstelling daarvoor, omdat deze belasting en/of
premies door Leverancier of diens hulppersonen niet is/zijn
betaald, heeft Opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag
dat door Opdrachtgever is voldaan, verhaal op Leverancier. De
vordering wordt vermeerderd met de wettelijke rente met
ingang van de dag van betaling door Opdrachtgever aan de
invorderende instantie(s), alsmede met gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten.
Werktijdenregistratie
De werktijd van het Personeel en de Tewerkgestelden wordt
geregistreerd door middel van een (elektronische) klokkaart of
enig ander controlemiddel waaruit het aantal daadwerkelijk
gewerkte uren blijkt. Het verschuldigde uurloon wordt door
Leverancier uitsluitend aan de hand van de geregistreerde en
door Opdrachtgever goedgekeurde werktijd in rekening
gebracht. Reis- en/of wachttijd wordt door Opdrachtgever niet
vergoed.

8.4
8.4.1

Orde, veiligheid en milieu
Indien werkzaamheden in verband met de Uitvoering worden
uitgevoerd op terreinen van Opdrachtgever of een derde, stelt
Leverancier zich voorafgaand aan de aanvang van de
werkzaamheden op de hoogte van de aldaar geldende
bepalingen betreffende orde en veiligheid. Op verzoek van
Leverancier zal een exemplaar van de betreffende
veiligheidsvoorschriften aan Leverancier worden toegezonden.

8.4.2

Indien is overeengekomen dat de (bepaalde) werkzaamheden
door Leverancier worden verricht op terreinen van
Opdrachtgever of een derde, zal Leverancier Opdrachtgever
vrijwaren voor alle aanspraken die Personeel of
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ondergeschikten van Leverancier danwel Tewerkgestelden uit
hoofde van art. 7:658 lid 4 BW op Opdrachtgever mochten
hebben.
8.4.3

Leverancier staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving
van alle milieuvoorschriften die op het moment en op de plaats
van Uitvoering gelden. Leverancier zal alle door de nietnaleving van die geldende milieuvoorschriften veroorzaakte
schade en kosten (kosten en boetes, al dan niet opgelegd door
een (semi-)overheids of andere toezicht houdende instantie
daaronder begrepen) aan Opdrachtgever vergoeden en
Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden te
dezer zake.

8.4.4

Leverancier dient aan Opdrachtgever, voorafgaand aan de
aanlevering daarvan, voor stoffen en materialen met kenbaar
toxische eigenschappen een volledige verklaring af te geven
omtrent de eigenschappen en samenstelling van die stoffen en
materialen. Bij gebreke van een dergelijke verklaring, alsmede
bij een vermoeden van toxiciteit van ongedocumenteerd
aangeleverde stoffen of materialen zullen deze onverwijld en
voor rekening van Leverancier worden verwijderd en vernietigd
volgens de daartoe geldende voorschriften

8.4.5

Leverancier verwijdert op zijn kosten dagelijks alle vuil, afval,
overtollige materialen en stoffen welke na beëindiging van de
werkzaamheden betreffende de Uitvoering op terreinen/
locaties van de Opdrachtgever of derden worden achtergelaten
door degenen die de werkzaamheden uitvoerden, en wel met
de daartoe voorgeschreven c.q. geëigende middelen.

8.5
8.5.1

Hulpmateriaal
Indien Leverancier bij Uitvoering gebruik maakt van
hulpmateriaal en/of gereedschap van Opdrachtgever, dient
Leverancier het hulpmateriaal en/of gereedschap direct na
beëindiging van de werkzaamheden in goede staat aan
Opdrachtgever terug te geven, bij gebreke waarvan
Leverancier de schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt,
aan Opdrachtgever zal vergoeden.

8.5.2

Alle hulpzaken waarvan Leverancier zich bij de Uitvoering
bedient, zullen voldoen aan de eisen van veiligheid die van
zulke zaken mogen worden verwacht. Leverancier dient
Opdrachtgever te vrijwaren voor alle aanspraken van derden,
ondergeschikten en niet-ondergeschikten van Opdrachtgever
en personeel daarbij inbegrepen, in verband met schade
veroorzaakt door gebrekkige hulpzaken van Leverancier.

8.5.3

Opdrachtgever zal desgevraagd en tegen een vooraf overeen
te komen vergoeding aan Leverancier, ten behoeve van de
Uitvoering, zuurstof, gassen, elektrische stroom, licht, water en
hijsmaterieel ter beschikking stellen.

8.6
8.6.1

Opslag
Ingeval ten behoeve van de Uitvoering door Leverancier te
gebruiken of te verwerken zaken, grondstoffen en/of materialen
worden opgeslagen op het terrein van Opdrachtgever of een
derde, dienen de aanwijzingen van Opdrachtgever te worden
nageleefd betreffende locatie en tijdsduur van de opslag.
Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de
genoemde zaken.

8.7
8.7.1

Uitbesteding van de Leverantie
Leverancier is niet bevoegd enig deel van de Leverantie door
derden te doen uitvoeren via een overeenkomst tot
onderaanneming of uitbesteding danwel gebruik te maken van
Tewerkgestelden, tenzij Opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk
voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

8.7.2

Wanneer Leverancier na verkregen schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever enig deel van de overeengekomen
werkzaamheden door derden zal doen uitvoeren, zal hij dit
doen ingevolge een overeenkomst waarin dit artikel 8 van deze
Inkoopvoorwaarden op identieke wijze zal zijn opgenomen,
waarbij dan zal gelden dat Leverancier daarin de positie van
Opdrachtgever inneemt en de in te schakelen derde die van
Leverancier. Leverancier is gehouden om op eerste verzoek
van Opdrachtgever aan laatstgenoemde bewijs te tonen van
het feit dat (de identieke verplichtingen van) dit artikel 8
inderdaad is/zijn opgenomen in de overeenkomst met enige
onderaannemer of derde door de in de vorige zin genoemde
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overeenkomst onverwijld aan Opdrachtgever ter kennis te
brengen en ter inzage te verstrekken.
8.7.3

8.7.4

8.7.5

In geval van niet-nakoming door Leverancier van één van de in
dit artikel 8.7 vervatte verplichtingen verbeurt hij aan
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor
matiging in aanmerking komende boete ter grootte van 10%
van de Contractprijs, onverminderd het recht van Opdrachtgever om bovendien de overeenkomst op deze grond te
ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
Als Opdrachtgever op enig moment gehouden is om aan enig
(Nederlands) (semi-)overheidsorgaan en/of enig aan de
(Nederlandse) overheid gerelateerd orgaan en/of enige andere
derde enige boete of andersoortige financiële vordering te
voldoen en de verschuldigdheid daarvan houdt op enigerlei
wijze verband met de Tewerkgestelden, met voor of in opdracht
van Leverancier werkzame derden en/of met door Leverancier
ingeschakelde derden (één en ander in de ruimste zin des
woords) en/of met (de schending van) één of meer van de
verplichtingen en/of aangeduide wet- en regelgeving zoals in dit
artikel 8 van deze Inkoopvoorwaarden vervat, dan is
Leverancier gehouden het ter zake door Opdrachtgever
verschuldigde op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze
te voldoen, vermeerderd met de ter zake door Opdrachtgever
gemaakte kosten (daadwerkelijke kosten van juridische bijstand
daaronder begrepen).
Leverancier vrijwaart Opdrachtgever hierbij volledig voor iedere
aanspraak van derden (werknemers, Tewerkgestelden en
onderaannemers daaronder begrepen) tot betaling, waaronder
– maar daartoe niet beperkt – fiscale aanspraken,
civielrechtelijke aanspraken, sociaal verzekeringsrechtelijke
aanspraken en aanspraken op schadevergoeding (boetes, al
dan niet opgelegd door een (semi)overheidsinstantie of enige
aan de overheid gerelateerde partij, daaronder begrepen)
alsmede iedere overige aanspraak van derden, één en ander
indien en voor zover deze aanspraken verband houden met
deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overige
documenten die verband houden met of gebaseerd zijn op
deze Inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst, alsook
indien voornoemde aanspraken gebaseerd zijn op de wet en/of
op enige andere rechtsgrond.

9. Eigendom en risico
9.1

Behoudens het bepaalde in het volgende lid, gaat de eigendom
van de Goederen op Opdrachtgever over op het moment dat
het risico op Opdrachtgever overgaat conform de
overeengekomen Incoterm®, bij gebreke waarvan de eigendom
overgaat bij Aflevering aan Opdrachtgever op de
overeengekomen plaats. Ingeval Opdrachtgever betalingen
vóór Aflevering verricht gaat de eigendom reeds bij voorbaat op
Opdrachtgever over op het moment van betaling.

9.2

Indien installatie of montage van Goederen door Leverancier is
overeengekomen of Leverancier een Werk dient te verrichten,
gaat het risico en de eigendom op Opdrachtgever over na
aanvaarding overeenkomstig artikel 7.2.2 of, indien geen
Acceptatietest heeft plaatsgevonden, nadat de Goederen of het
Werk door of namens Opdrachtgever feitelijk in bedrijf zijn
genomen.

9.3

Indien Opdrachtgever zaken aan Leverancier verstrekt ten
behoeve van de Leverantie, zoals grondstoffen, halffabrikaten,
materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen,
software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom
van Opdrachtgever. Leverancier houdt deze zaken, duidelijk als
eigendom van Opdrachtgever gemerkt, als bruiklener voor
eigen rekening in goede staat en draagt het risico voor verlies
of tenietgaan van deze zaken. Leverancier is gehouden om
voor eigen rekening voor verzekering van deze zaken zorg te
dragen gedurende de tijd dat hij deze zaken in bruikleen heeft.
Leverancier zal deze zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten
behoeve van de Overeenkomst. Leverancier zal deze zaken
onverwijld voor eigen rekening aan Opdrachtgever retourneren,
nadat de Overeenkomst is uitgevoerd of een einde heeft
genomen.

9.4

Indien Leverancier nieuwe Goederen vormt met de zaken die
overeenkomstig het voorgaande aan hem zijn verstrekt, zijn dit
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Goederen die Opdrachtgever voor zichzelf doet vormen en
dientengevolge Opdrachtgever in eigendom zullen toebehoren
en houdt Leverancier deze voor Opdrachtgever als de eigenaar
daarvan.
10. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
10.1
Intellectuele eigendom
10.1.1 Alle tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties,
alsmede het bestek en alle overige documentatie en zaken die
in verband met de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Leverancier worden verstrekt, blijven eigendom van Opdrachtgever en zullen bij beëindiging of einde van de Overeenkomst
door Leverancier voor zijn rekening aan Opdrachtgever worden
teruggezonden. Intellectuele eigendomsrechten op of in
voornoemde tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, alsmede het bestek en alle overige documentatie en
goederen
blijven,
voorzover
aanwezig,
rusten
bij
Opdrachtgever.
10.1.2 Tenzij Opdrachtgever en Leverancier daaromtrent schriftelijk
anders zijn overeengekomen, worden alle tekeningen,
modellen, gereedschappen, specificaties en alle andere documentatie die door of namens Leverancier zijn vervaardigd in
verband met of krachtens de Overeenkomst, inclusief ieder
daarin vervat intellectueel eigendomsrecht, geacht te zijn
vervaardigd voor Opdrachtgever en zullen deze in eigendom
toebehoren aan Opdrachtgever. Na beëindiging of einde van de
Overeenkomst dienen deze tekeningen, modellen, etc. te
worden voorzien van de noodzakelijke kenmerken en dienen
aan Opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij anders
overeengekomen. Ook eventuele intellectuele eigendomsrechten op deze tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties en alle andere documentatie rusten bij Opdrachtgever.
Voorzover deze intellectuele eigendomsrechten niet van
rechtswege bij Opdrachtgever rusten, zal Leverancier op eerste
verzoek van Opdrachtgever steeds alle medewerking verlenen,
waaronder het tekenen van overdrachtsakten, welke nodig zijn
teneinde deze rechten aan Opdrachtgever over te dragen.
10.1.3 Blijft Leverancier na beëindiging of einde van de Overeenkomst in gebreke de door Opdrachtgever ter beschikking
gestelde of in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde
tekeningen, modellen, etc. aan Opdrachtgever (terug) te
overhandigen, dan is Opdrachtgever gerechtigd alle op dat
moment aan Leverancier verschuldigde betalingen ter zake van
de Overeenkomst op te schorten en/of die betalingen te
verrekenen met de kosten die Opdrachtgever, al dan niet ter
vervanging daarvan moet maken.
10.1.4 Mocht in afwijking van hetgeen in art. 10.1.1 en/of 10.1.2 is
bepaald met Leverancier zijn overeengekomen dat (bepaalde)
tekeningen, modellen en ontwerpen (hierna gezamenlijk de
"Tekeningen") eigendom blijven van en/of de intellectuele
eigendomsrechten op of in de Tekeningen zullen rusten bij Leverancier, zal Leverancier aan Opdrachtgever een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, exclusieve, royaltyvrije
en overdraagbare licentie verstrekken om de Tekeningen te
verveelvoudigen, te openbaren, te gebruiken, aan te passen en
anderszins te exploiteren. Op het eerste verzoek van
Opdrachtgever zal Leverancier onverwijld een exemplaar van
de Tekeningen verstrekken aan Opdrachtgever.
10.2
Geheimhouding
10.2.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden
van (a) alle in artikel 10.1 genoemde gegevens/informatie/zaken/rechten en (b) alle overige door Opdrachtgever verstrekte
of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens/informatie/zaken/rechten betreffende Opdrachtgever, zijn klanten,
andere relaties en de Leverantie, en zal deze slechts gebruiken in verband met de Overeenkomst en zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever hiervan geen afschriften
maken noch enig detail daarvan op welke wijze of om welke
oorzaak dan ook publiekelijk bekend maken. Leverancier zal
deze verplichting tevens opleggen aan alle ondergeschikten en
niet-ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat
ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. Indien geen
Overeenkomst tot stand komt dan wel een Overeenkomst wordt
beëindigd of een einde neemt, zal Leverancier al hetgeen hij
van Opdrachtgever ontving onverwijld voor eigen rekening aan
Opdrachtgever retourneren. De verplichting tot geheimhouding
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blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst om wat voor
reden ook, onverkort van kracht.
10.2.2 Alle door Opdrachtgever verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door Leverancier niet voor publicitaire of verkoopbevorderende doeleinden openbaar worden gemaakt, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
10.2.3 Leverancier is steeds volledig en zonder enige beperking
aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor iedere vorm van
schade en voor alle overige gevolgen van niet nakoming van de
verplichting tot geheimhouding zoals vervat in dit artikel 10.2
van deze Inkoopvoorwaarden die wordt geleden respectievelijk
ondervonden door Opdrachtgever danwel enige derde.
11. Garantie en vrijwaring
11.1

Leverancier is gehouden om zich van het doel van de
Leverantie te vergewissen, bij gebreke waarvan hij geacht
wordt bekend te zijn met (a) het doel waarvoor de Leverantie is
bestemd en (b) de omstandigheden waaronder Aflevering en/of
Uitvoering dient te geschieden.

11.2
(a)

Leverancier garandeert dat
de Leverantie volledig en geschikt is voor het doel waarvoor
deze bestemd is;
de Leverantie geheel in overeenstemming is met de schriftelijke
voorwaarden zoals vervat in de order, specificaties, tekeningen,
modellen, berekeningen en/of andere door Opdrachtgever
verstrekte informatie;
de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-,
uitvoering- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering
van de tot de Leverantie behorende werkzaamheden nieuwe
materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q.
ingezet;
de Leverantie tenminste voldoet aan de relevante regelgeving
van de Europese Unie en alle overige toepasselijke eisen en
regelgevingen, ongeacht of de Leverantie binnen of buiten de
EER wordt gebruikt, alsmede aan de ter plaatse van gebruik
lokaal geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het voldoen aan de
CE-markering respectievelijk aan de EG-verklaring van
overeenstemming voor machines/veiligheidscomponenten of de
"verklaring van fabrikant", aan IMO’s Marine Equipment
Directive en aan alle overige ingevolge zodanige of daarmee
vergelijkbare richtlijnen geldende markeringen en verklaringen
ook voor zover deze bestaande regelgeving zullen vervangen
of aanvullen, één en ander tenzij in de Overeenkomst anders is
bepaald;
hij het overeengekomen resultaat zal leveren, ongeacht of de
Leverantie Goederen, Diensten of Werken betreft;
de Leverantie alle relevante certificaten, verklaringen, attesten,
montagevoorschriften, bedieningsvoorschriften, specificaties,
tekeningen, rapporten, fiscale gegevens en andere
documenten omvat;
voor zover de Leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten
de bedrijfsruimten en/of -terreinen van Leverancier, de voor die
plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de
door Opdrachtgever of zijn opdrachtgever voor die plaats van
toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd.

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

11.3

11.4

De garanties krachtens dit artikel 11 zijn niet uitputtend en
worden niet geacht de door de wet toegekende garanties, de
standaardgaranties van Leverancier of andere aan
Opdrachtgever toekomende rechten of garanties uit te sluiten.
Deze garanties duren voort tot na de levering, inspectie,
aanvaarding of betaling van de Leverantie en tevens tot na de
levering aan de afnemer van Opdrachtgever danwel aan de
uiteindelijke eindklant van de volledig samengestelde
eindlevering (van het schip of welke andere volledig
samengestelde scope ook).
Leverancier verklaart en staat er jegens Opdrachtgever voor in
dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van derden,
zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, of andere rechten van intellectuele of
industriële eigendom, ongeacht of deze rechten geregistreerd
zijn. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en/of zijn afnemers
voor alle aanspraken te dier zake en zal alle schade van
Opdrachtgever in dit verband vergoeden, inclusief die
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betreffende proceskosten en kosten van juridische dienstverlening terzake.
11.5

Leverancier garandeert dat (reserve)onderdelen van de
Leverantie en benodigd voor het onderhoud om de Leverantie
in goede staat te houden gedurende een periode van 10 jaren
na de Aflevering of Uitvoering van de Leverantie door
Opdrachtgever bij Leverancier kunnen worden betrokken,
respectievelijk kunnen worden verkregen door Opdrachtgever,
tegen marktconforme prijzen.

12. Garantietermijn/Herstel gebreken
12.1
Garantietermijn
12.1.1 Onverminderd de andere uit de Overeenkomst, deze
Inkoopvoorwaarden en de wet voortvloeiende rechten van
Opdrachtgever terzake, is Leverancier gehouden op eerste
aanzegging van Opdrachtgever alle fouten, gebreken of andere
tekortkomingen in de Leverantie te herstellen die zich voordoen
binnen een tijdsverloop van 18 (achttien) maanden na (i)
Aflevering danwel Uitvoering, (ii) het Acceptatie Protocol, (iii) de
levering door Opdrachtgever aan diens afnemer, danwel (iv) de
levering aan de uiteindelijke eindklant van de volledig
samengestelde eindlevering (van het schip of welke andere
volledig samengestelde scope ook), waarbij de langste termijn
de geldende termijn zal zijn, tenzij deze fouten, gebreken of
andere tekortkomingen in de Leverantie het gevolg zijn van
normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
12.2
Herstel gebreken
12.2.1 Ingeval van herstel of vervanging gedurende de garantietermijn
zal de garantietermijn voor de herstelde of vervangen
Leverantie en voor alle Goederen en Werken welke als gevolg
van het defect niet bruikbaar waren, opnieuw ingaan vanaf het
tijdstip van ingebruikstelling of -neming ná herstel of
vervanging.
12.2.2 Leverancier is gehouden om gebreken ten spoedigste, en in
ieder geval binnen de door Opdrachtgever gestelde redelijke
termijn, door middel van reparatie of vervanging van de
gebrekkige Goederen of het Werk of het opnieuw uitvoeren van
de Dienst op de door Opdrachtgever aangegeven locatie te
verhelpen, tenzij Opdrachtgever aangeeft dat hij voor herstel
van het gebrek zorg zal dragen. In dat geval blijft het bepaalde
van het volgende lid onverkort van toepassing.
12.2.3 Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt
dienen te worden om de gebreken onder de garantie of wegens
non-conformiteit te verhelpen, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot verzendkosten, materiaalkosten, vervoerskosten,
reis- en verblijfkosten, montage- en demontagekosten en
overige arbeidskosten.
12.2.4 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting door Leverancier en/of nakoming daarvan binnen
de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft
Opdrachtgever het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten
en zal Opdrachtgever Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk
in kennis stellen.
12.2.5 De eigendom en het risico van de vervangen Goederen en/of
Werken berust bij Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging.
Leverancier is gehouden om deze Goederen en/of Werken
onverwijld op te (doen) halen, tenzij Opdrachtgever verzoekt
deze Goederen en/of Werken voor onderzoek te houden. Het
risico en de eigendom van de Goederen en/of Werken die in de
plaats treden van de vervangen Goederen en/of Zaken gaat
over overeenkomstig het bepaalde in de Inkoopvoorwaarden.
12.2.6 De bepalingen van dit artikel laten de overige rechten van
Opdrachtgever op grond van de wet onverlet.
13. Klachten
13.1

Opdrachtgever is niet gehouden om de geleverde/geïnstalleerde Leverantie bij Aflevering of Uitvoering te onderzoeken.
Opdrachtgever zal Leverancier binnen twee (2) maanden na
ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit schriftelijk
kennis geven van de klacht. Leverancier zal alsdan binnen een
door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn de gebreken
6

tegen aansprakelijkheidsrisico’s als voortvloeiend uit de
Overeenkomst voor een minimumbedrag van EUR 10 (tien)
miljoen en waarbij in de polis het eventuele door verzekeraars
op Opdrachtgever en/of haar opdrachtgevers uit te oefenen
regresrecht wordt uitgesloten. Indien Opdrachtgever zulks
wenst zal de polis op voorhand aan haar ter inzage en
goedkeuring worden voorgelegd door Leverancier.

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Inkoopvoorwaarden verhelpen.
14. Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Verzekering
14.1

14.2

14.3

14.4

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Opdrachtgever
jegens Leverancier, jegens diens Personeel, jegens diens
onderaannemers, jegens de Tewerkgestelden en jegens
andere door Leverancier ingeschakelde derden niet
aansprakelijk voor enige in verband met de Overeenkomst
geleden schade van welke aard dan ook en is Leverancier
gehouden Opdrachtgever voor al dergelijke schade te
vrijwaren. Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de
voorgaande zin wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever, van de organen van Opdrachtgever
en/of van de leidinggevenden en leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtgever.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, direct danwel
indirect, die aan of door de Leverantie ontstaat danwel die door
Opdrachtgever danwel derden wordt geleden ten gevolge van
(i) iedere tekortkoming door Leverancier in de nakoming van
enige van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst en
deze Inkoopvoorwaarden, (ii) alle (overige) fouten, gebreken of
andere tekortkomingen in de Aflevering, Uitvoering en/of
Leverantie, en (iii) enig onrechtmatig danwel toerekenbaar
handelen of nalaten van Leverancier of van één van de
(hulp)personen
voor wie Leverancier verantwoordelijk is,
alsmede voor alle schade (iv) die een gevolg is van het feit dat
de Leverantie niet de eigenschappen en karakteristieken bezit
die Opdrachtgever daarvan mocht verwachten danwel deze
niet geschikt is voor het beoogde gebruik daarvan, een en
ander als nader geregeld in de Overeenkomst en de artikelen
van deze Inkoopvoorwaarden omtrent Non-conformiteit en
Garantie, alsmede (v) volgens de regels van het Nederlands
burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot
schade welke het gevolg is van overschrijding van de levertijd
als nader geregeld in artikel 5 van deze Inkoopvoorwaarden,
schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere
indirecte schade die bij Opdrachtgever of bij derden ontstaat,
met inbegrip van eventuele contractuele boetes (liquidated
damages) die Opdrachtgever richting zijn afnemer verschuldigd
raakt (mede) als gevolg van de gebreken in de Leverantie.
Tevens is Leverancier aansprakelijk jegens Opdrachtgever
en/of zijn werknemers en/of de eventuele onderaannemers
en/of diens werknemers en/of enige andere derde persoon,
alsmede al de nabestaanden van voorgaande natuurlijke
personen, en/of enige andere derde, voor alle schade van
welke aard dan ook die aan (één van) hen door Leverancier,
Personeel en/of Tewerkgestelden wordt toegebracht in verband
met de Aflevering of Uitvoering danwel veroorzaakt door de
Leverantie.
De aansprakelijkheid als genoemd in het vorige lid geldt
evenzeer indien de schade wordt veroorzaakt door of aan
werktuigen, gereedschappen of andere hulpmiddelen die door
Leverancier, diens Personeel, diens onderaannemers danwel
diens Tewerkgestelden gebruikt worden.
Leverancier zal Opdrachtgever volledig vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden en hem volledig schadeloos stellen
voor alle schade die voor Opdrachtgever, haar personeel of
enige derde mocht ontstaan uit of het gevolg zijn van de
Overeenkomst,
enige
toerekenbare
tekortkoming
of
onrechtmatige daad van Leverancier, diens Personeel, diens
onderaannemers en/of enige Tewerkgestelde, tenzij en voor
zover Leverancier bewijst dat een vordering van een derde op
geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die
in de risicosfeer van Leverancier ligt.

14.5

Leverancier is verplicht om onverwijld elk geval waarbij in het
kader van de Aflevering, Uitvoering of Leverantie schade van
welke aard dan ook wordt toegebracht aan zaken of personen
bij Opdrachtgever te melden en ter zake daarvan een rapport
op te maken waarin de toedracht van het ongeval wordt
vastgelegd, zodanig dat daaruit kan worden opgemaakt of en in
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende
maatregelen waren genomen ter voorkoming van dat ongeval.

14.6

Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Leverancier verplicht
een verzekering te sluiten die hem genoegzaam verzekert
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15. Contractsprijs
15.1

De Contractprijs is vast, in Euro’s en exclusief eventueel
verschuldigde BTW en geldt op basis van de overeengekomen
Incoterm® en/of Uitvoering op de overeengekomen plaats.

15.2

Wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst,
zoals ondermeer prijzen van bouwstoffen, hulpmiddelen,
arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, belastingen,
heffingen of ander overheidsmaatregelen, die na de dag van
totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden,
komen voor rekening van Leverancier.

16. Betaling;
vorderingen

verbod

tot

verpanding

of

overdracht

van

16.1

Leverancier zal gespecificeerde facturen aan Opdrachtgever
zenden na Aflevering of Uitvoering of, indien een Acceptatietest
is overeengekomen, na aanvaarding overeenkomstig artikel
7.2.2.

16.2

De facturen zullen geen kredietbeperkingstoeslagen of boete
wegens niet-tijdige betaling bevatten.

16.3

Betaling van door Opdrachtgever correct bevonden facturen
van Leverancier vindt plaats binnen 60 kalenderdagen na
factuurdatum. Opdrachtgever is niet gehouden om de
verschuldigde factuurbedragen op bankrekeningen over te
maken die niet op naam van Leverancier staan.

16.4

Betaling door Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat de
Leverantie voldoet aan de Overeenkomst of geen gebreken
vertoont.

16.5

Bij niet-tijdige nakoming dient Opdrachtgever schriftelijk in
gebreke te worden gesteld. Indien Opdrachtgever rente wegens
niet-tijdige nakoming verschuldigd zou worden, is deze gelijk
aan het rentepercentage van de Europese Centrale Bank voor
basisherfinancieringstransacties ten tijde van het intreden van
het verzuim.

16.6

Opdrachtgever is gerechtigd om op geld waardeerbare
vorderingen op Leverancier te verrekenen met schulden van
Opdrachtgever
en/of
zijn
groepsmaatschappijen
aan
Leverancier, ook al zijn deze nog niet opeisbaar. Beroep door
Leverancier op artikel 6:127 e.v. van het Burgerlijk Wetboek
alsmede ieder beroep op opschorting is uitgesloten.

16.7

Leverancier is niet gerechtigd zijn vordering op Opdrachtgever
te verpanden of anderszins te bezwaren, noch bestaat het recht
deze vordering aan derden over te dragen. Dit beding strekt er
toe om overdracht van rechten van Leverancier en verpanding
van rechten van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
Opdrachtgever, uit te sluiten (een beding als bedoeld in artikel
3:83 lid 2 BW) en heeft derhalve goederenrechtelijke werking.

17. Opschorting en Beëindiging
17.1

In geval Leverancier tekort komt in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, alsmede in geval
van faillissement of surséance van betaling of in geval de
Leverancier op andere de vrije beschikking over zijn vermogen
verliest, in geval van liquidatie, staking van of verplaatsing van de
onderneming van Leverancier, of bij overdracht van de
zeggenschap in Leverancier in de zin van de SERFusiegedragsregels, ongeacht of deze van toepassing zijn, of in
geval voor de Overeenkomst vereiste vergunningen van
Leverancier worden ingetrokken, heeft Opdrachtgever het recht,
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige schadever7

goeding gehouden te zijn en onverminderd zijn overige wettelijke
en contractuele rechten.
17.2

Leverancier is verplicht om, op eerste verzoek van Opdrachtgever,
terstond genoegzame, in de door Opdrachtgever gewenste vorm,
zekerheid te stellen of deze aan te vullen of te wijzigen voor de
volledige nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit
hoofde van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of om,
desgewenst, de Overeenkomst te (laten) ontbinden.

17.3

Alle vorderingen die Opdrachtgever op Leverancier heeft of mocht
verkrijgen zullen terstond en volledig opeisbaar zijn zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling hoeft te worden verstuurd, indien
een situatie als genoemd in de artikelen 17.1 en 17.2 intreedt
danwel Leverancier enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, deze Inkoopvoorwaarden danwel anderszins ten
opzichte van Opdrachtgever niet nakomt.

17.4

Alle mogelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief het
versturen van enkele aanmaningen, het doen van (schikkings)voorstellen, en andere voorbereidende handelingen, en alle
mogelijke juridische en gerechtelijke kosten die Opdrachtgever
maakt als gevolg van de niet-nakoming door Leverancier, komen
ten laste van Leverancier.

18. Overmacht
18.1

In geval van overmacht van Leverancier heeft Opdrachtgever
het recht om (i) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen of (ii) Leverancier een nadere termijn voor
nakoming te stellen. Indien Leverancier na afloop van deze
nadere termijn niet in staat is om zijn verplichtingen na te
komen, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst alsnog
met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ingeval van
beëindiging wegens overmacht is Opdrachtgever niet
gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

18.2

Voor rekening en risico van Leverancier komen in ieder geval,
doch niet uitsluitend staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan
mankracht, normaal ziekteverzuim, energieproblemen of
energietekort,
grondstoffentekort,
transportproblemen,
epidemieën, pandemieën en op basis daarvan genomen
overheidsmaatregelen, quarantainemaatregelen, niet-nakoming
van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de
productie van Leverancier, alles ongeacht of deze
omstandigheden zich voordoen bij Leverancier danwel enige
door deze ingeschakelde onderaannemer of derde.

18.3

Leverancier dient Opdrachtgever onmiddellijk nadat de
omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan,
in kennis te stellen onder vermelding van de oorzaak van de
overmacht. Opdrachtgever is gerechtigd om een verklaring van
een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke instantie
betreffende het bestaan van de overmacht en de gevolgen voor
Leverancier te verlangen.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en
Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

19.2

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg mochten zijn, zullen (tenzij de laatste zin van dit artikel
toepassing vindt) uitsluitend worden beslecht overeenkomstig de
meest recente versie van het Arbitragereglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal, tenzij
partijen anders nader overeenkomen, bestaan uit drie arbiters. De
plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam. De procedure zal worden
gevoerd in de Nederlandse taal danwel indien Leverancier buiten
Nederland is gevestigd, in de Engelse taal. Ongeacht het hiervoor
in dit artikel bepaalde, staat het Opdrachtgever steeds vrij om
geschillen als hiervoor bedoeld in plaats van door het Nederlands
Arbitrage Instituut te doen beslechten door de bevoegde rechter
van de Rechtbank Rotterdam.
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