Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Markland College
Artikel 1 Begripsomschrijving
In het navolgende wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever
Stichting Markland College
- Opdrachtnemer
De wederpartij van opdrachtgever: de leverancier van leveringen, diensten of werken.
- Opdracht
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welke betrekking heeft op de levering of
beschikbaarstelling van een werk, een levering en/of de verrichting van een dienst.
- Advies
Het in opdracht van opdrachtgever uitvoeren van een studie, onderzoek of anderszins, resulterende in een
rapport.
- Diensten
De door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden.
- Leveringen
De door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever inkoop, huurkoop,
leasing, bruikleen of huur verstrekte zaken en de eventuele installatie/montage van deze zaken.
- Werken
De door opdrachtnemer op basis van aanneemsom dan wel op basis van uren x tarief + materiaalkosten
uit te voeren bouw-, civiel- en groenbouwtechnische werkzaamheden.
- Overeenkomst
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen partijen betreffende leveringen en/of diensten of werken.
- Partijen
Opdrachtgever en opdrachtnemer.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht
2.

van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met
betrekking tot leveringen, diensten en werken inclusief vervolgleveringen door opdrachtnemer hetzij ten
behoeve van opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van opdrachtnemer uitdrukkelijk van de
hand worden gewezen.

3.

In geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en
onderhavige inkoopvoorwaarden prevaleert hetgeen afzonderlijk is overeengekomen.

Artikel 3 Geldigheid aanbod en totstandkoming overeenkomst
1. Een aanbod van een opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende een termijn van tenminste 60 dagen
nadat het opdrachtgever heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van een
aanbod een afwijkende termijn inhoudt. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag
waarop de inschrijving sluit.
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2.

De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een schriftelijk aanbod van opdrachtnemer door
middel van een schriftelijke order aanvaardt. Wordt de order na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn
verzonden of wijkt de order op meer dan ondergeschikte punten af van het aanbod, dan komt de
overeenkomst overeenkomstig de order tot stand tenzij opdrachtnemer de order binnen 14 dagen na

3.

haar dagtekening schriftelijk verwerpt.
Indien opdrachtnemer geen aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan komt de overeenkomst tot
stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke order van de opdrachtgever binnen 14 dagen na haar
dagtekening schriftelijk aanvaardt door toezending van een opdrachtbevestiging.

4.

De kosten voortvloeiend uit het opstellen en uitbrengen van de gevraagde offerte blijven voor rekening
van opdrachtnemer.

5.

Offertes alsmede de bijbehorende aanvragen zijn steeds geheel vrijblijvend voor opdrachtgever.

Artikel 4 Opzegging
1.

2.

Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde termijn, wordt geacht van rechtswege te zijn geëindigd na
verstrijken van de in de overeenkomst overeengekomen termijn of datum, waarbij geen sprake kan zijn
van stil zwijgende verlenging.
Voor een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde termijn geldt een opzegtermijn van maximaal
3 maanden.

3.

De opzegging van de overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun lopende verplichtingen uit hoofde van
de betreffende overeenkomst, die naar hun aard bestemd zijn om ook na de opzegging voort te duren.

Artikel 5 Wijzigingen
1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd opdrachtnemer te verzoeken de omvang en/of de hoedanigheid
2.

van de leveringen en/of diensten te wijzigen.
Indien een wijziging naar het oordeel van opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen
vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij/zij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven,
opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk 8 werkdagen na de kennisgeving van de
verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd, naar het
oordeel van opdrachtgever, niet aanvaardbaar zijn, is opdrachtgever gerechtigd het verzoek tot wijziging
in te trekken.

3.

Wijzigingen zijn uitsluitend van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 6 Overdracht van verplichtingen
1. Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming
kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
2.

In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst
van opdrachtnemer, is deze verplicht aan opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor
de afdracht van loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

1.

4.

Opdrachtnemer coördineert en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en gegevensuitwisseling
tussen derden en houdt opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de leveringen en/of
diensten te verrichten door derden.
Opdrachtnemer blijft in geval van overgedragen (onderdelen van) leveringen en/of diensten aan
derden, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens opdrachtgever voor de correcte nakoming
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van de krachtens de overeenkomst op hem/haar rustende verplichtingen. Indien de door de opdrachtnemer gecontracteerde derde niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk presteert, is opdracht- nemer
verantwoordelijk voor de extra kosten die daaruit voortvloeien, ook indien opdrachtnemer redelijkerwijs
het nodige heeft gedaan om de derde zijn/haar verplichtingen te laten nakomen.
5.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van iedere vergoeding van schade, claim of vordering of
anderszins van door hem/haar inzake deze opdracht gecontracteerde derde.

Artikel 7 Projectverantwoordelijkheid
1. Opdrachtnemer draagt de totale verantwoordelijkheid voor zowel zijn/haar eigen prestaties en
personeel als voor de prestaties en personeel van door hem/haar ingeschakelde derden.
2.

Opdrachtnemer is in dat kader verplicht de door de opdrachtgever aangeleverde documentatie en
informatie voor zover mogelijk te controleren op juistheid en relevantie voor de uitvoering van de
betreffende opdracht. Indien hierbij door opdrachtnemer onvolkomenheden worden geconstateerd dient
hij/zij zulks terstond bij de opdrachtgever te melden. Opdrachtnemer dient al hetgeen door de
opdrachtgever is aangeleverd te valideren.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor opdrachtgever verwerkt,
garandeert opdrachtnemer de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen,
opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en
de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens
uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van opdrachtgever behoudens afwijkende
2.

wettelijke voorschriften.
Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer ten behoeve van
opdrachtgever bij overeenkomst.

Artikel 9 Prijs en prijsherziening
1. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van opdrachtnemer.
2.

De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de overeenkomst en zijn derhalve niet aan tariefwijzigingen, indexeringen of CAO- verhogingen onderhevig, tenzij de overeenkomst de omstandigheden
vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing
plaatsvindt.

3.

De prijzen zijn vast en gelden voor levering ‘franco huis’ aan opdrachtgever. In deze prijs zijn inbegrepen
de verpakkings-, vracht- en verzekeringskosten. Alle valutarisico’s, douanekosten en in- en uitvoerrechten zijn voor rekening van opdrachtnemer (incoterm 2010).

Artikel 10 Facturering en betaling
1.

Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en de goedkeuring door de opdrachtgever van de levering. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling naar rato op te
schorten indien hij/zij een tekortkoming in de levering constateert.

2.

Opdrachtnemer factureert aan opdrachtgever binnen uiterlijk 90 dagen na de opleverdatum van de
leveringen en/of diensten.
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3.

De opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die
opdrachtnemer is verschuldigd aan opdrachtgever met uitzondering van belastingbedragen.

4.

Het recht tot opschorting is eveneens van kracht ingeval van betwisting van de juistheid van de declaratie
en of hoogte van de factuur. In het laatste geval maakt opdrachtgever vóór het verstrijken van de
betalingstermijn schriftelijk bezwaar tegen de factuur bij opdrachtnemer.

5.

Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

6.

Overschrijding van een betalingstermijn en/of niet betaling wegens een beroep op non-conformiteit en/of
betwisting van de juistheid van de declaratie en/of de hoogte van de factuur door opdrachtgever, geeft
opdrachtnemer niet het recht zijn/haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, dan wel de
overeenkomst te beëindigen.

Artikel 11 Tijdstip en plaats van levering
1. De opdrachtnemer past een kwaliteitssysteem toe waardoor de kwaliteit van de uit te voeren diensten en
werkzaamheden wordt geborgd, eventueel gecertificeerd volgens ISO 9001.
2.

De levertijd vangt aan op de dag waarop door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch de opdracht
wordt gegeven.

3.

Het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats van levering zijn van wezenlijke betekenis en
gelden als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering is opdrachtnemer zonder nadere ingebreke-stelling
in verzuim. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop
opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt geacht te zijn aanvaard, hetzij door
toezending van een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, hetzij - indien door opdrachtnemer een
offerte is uitgebracht - door het verstrekken van een opdracht door de opdrachtgever, die door
opdrachtnemer is ontvangen op basis van en conform die offerte.

4.

Opdrachtnemer dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan de
opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de
overeenkomst of wettelijke bepalingen.

5.

6.
7.

Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Opdrachtnemer zal in dit geval de materialen
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan en beveiligen. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer in deze situatie de door hem/haar gemaakte kosten voor opslag verschuldigd.
Transport van gevaarlijke stoffen geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
Ingeval de overeenkomst de uitvoering van een werk betreft is de levering pas voltooid wanneer er
sprake is geweest van een oplevering.

Artikel 12 Uitvoering werken
Voor de uitvoering van werken gelden de bepalingen van UAV 2012 of UAV GC 2005, maar daar waar deze
in strijd zijn met de algemene inkoopvoorwaarden prevaleren deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 13 Risico- en eigendomsovergang
1. Het risico van de levering gaat over op de opdrachtgever nadat deze is geleverd en goedgekeurd.
2.

Het eigendom gaat over op de opdrachtgever nadat de levering is geleverd, goedgekeurd en betaald.

3.

Opdrachtgever tekent bij aflevering van de levering een vrachtbrief voor ontvangst en zal binnen een
week nadien eventuele gebreken in de levering door opdrachtnemer mededelen, bij gebreke waarvan de

4.

levering wordt geacht te zijn goedgekeurd.
In geval opdrachtgever aan opdrachtnemer materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereed-schappen,
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tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn/haar
5.

verplichtingen blijven deze eigendom van opdrachtgever.
Op het moment dat materialen zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van opdrachtgever zijn
verwerkt in zaken van opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan
opdrachtgever toebehoort.

Artikel 14 Terrein en gebouwen van de Opdrachtgever
1. Opdrachtnemer dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van de
opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
2.

Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals in

3.

lid 1 bedoeld zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn/haar aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn/haar
personeel op het terrein en in de gebouwen van de opdrachtgever geen belemmering vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de opdrachtgever en derden.

2.

Opdrachtnemer en zijn/haar werknemers, evenals door hem/haar ingeschakelde derden, zijn gehouden
wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.

3.

Opdrachtnemer en diens personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen
van de opdrachtgever geldende interne voorschriften en/of reglementen, onder andere inzake veiligheid,

6.

gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.
Een exemplaar van voornoemde voorschriften en/of reglementen wordt opdrachtnemer op zijn/haar
verzoek door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 15 Afval- en verpakkingsmateriaal
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behoorlijk verpakken van zaken, zodanig dat zij de plaats
van bestemming in goede staat bereiken. Hij/zij verpakt de leveringen deugdelijk en merkt deze volgens
2.

instructies van opdrachtgever.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor het transportrisico. Tenzij anders overeengekomen, wordt het
transport door opdrachtnemer verzekerd.

3.

Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijk
heid van opdrachtnemer. Indien op verzoek van opdrachtnemer verpakkingsmaterialen worden
verwerkt of vernietigd, gebeurt dit voor rekening en risico van opdrachtnemer.

Artikel 16 Keuring
1. In geval van afkeuring van (delen van) de levering, zal opdrachtnemer binnen een redelijke door
opdrachtgever te stellen termijn zorgdragen voor herstel of vervanging van de afgekeurde levering. Indien
opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is
opdrachtgever gerechtigd de betreffende levering van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te
nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van opdrachtnemer
2. Indien opdrachtnemer niet binnen 1 week, dan wel een nader te bepalen periode, de afgekeurde
materialen terughaalt, heeft de opdrachtgever het recht de levering aan opdrachtnemer voor diens
rekening te retourneren.
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Artikel 17 Documentatie
1. Opdrachtnemer stelt verplicht gestelde documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de
levering ter beschikking aan opdrachtgever.
2.

Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, voor eigen gebruik.

Artikel 18 Voortgangsrapportage
Opdrachtnemer is verplicht periodiek aan de opdrachtgever te rapporteren inzake de voortgang van de
leveringen, een en ander conform de daartoe te maken afspraken.
Artikel 19 Garanties
1. Opdrachtnemer garandeert dat:
a. Hij/zij - voor zover van toepassing - over de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste
vergunningen beschikt;
b. De door of namens hem/haar te verrichten werkzaamheden met voortvarendheid, op vakbekwame
wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
c. Het resultaat van de door of namens hem/haar te verrichten werkzaamheden zal (blijven) voldoen
aan de overeengekomen specificaties;
d. Zijn/haar personeel en de door hem/haar ingeschakelde derden voor de duur van de overeenkomst
voldoen en zullen blijven voldoen aan de eventueel overeengekomen kwalificaties ten aanzien van
opleiding, deskundigheid en ervaring;
e. Hij/zij alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat in de software die deel uitmaakt van de door
hem/haar te leveren materialen, logic bombs etc. zijn ingebouwd.
2.

Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen beantwoorden aan hetgeen tussen partijen is overeen-

3.

gekomen.
Opdrachtnemer garandeert dat de diensten en de uitvoering daarvan voldoen aan hetgeen tussen
partijen is overeengekomen: vrij van zichtbare en verborgen gebreken, goed functionerend voor het
doel waarvoor zij gekocht zijn en geheel in overeenstemming met de in de order gegeven omschrijving.

4.

Opdrachtnemer zal voor zijn/haar rekening en risico alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging
en tot tevredenheid van opdrachtgever herstellen.

5.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de leveringen. Deze kan plaatsvinden zowel
voorafgaand aan de levering, als tijdens of na de levering. Van toepassing zijn de in de branche
gebruikelijke keuringseisen.

6.

Indien de leveringen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal de opdrachtgever dit schriftelijk aan de
opdrachtnemer melden en zijn de kosten van de keuring voor rekening van opdrachtnemer.

7.

Bij afkeuringen na de levering wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden en blijft het risico
en eigendom bij de opdrachtnemer. Eventuele deelbetalingen zijn vanaf moment van afkeuring direct
opeisbaar door opdrachtgever en zullen onverwijld door opdrachtnemer worden voldaan.

8.

De garantietermijn voor de door opdrachtnemer geleverde diensten bedraagt 12 maanden, voor zover
tussen partijen niet anders is overeengekomen.
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Artikel 20 Milieu
1. Opdrachtnemer garandeert milieuverbeteringen na te streven en overeenkomstig alle toepasselijke
milieu-, wet- en regelgeving te handelen.
2.

Opdrachtnemer voorkomt onnodig afval en scheidt het afval en voert dit af conform wet- en regelgeving.

3.

Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen en/of stoffen worden aangetroffen
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen,
goederen of het milieu, dan brengt opdrachtnemer dit onmiddellijk in kennis van opdrachtgever en neemt
in overleg met opdrachtgever terstond veiligheidsmaatregelen.

Artikel 21 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door de opdrachtgever van de leveringen.
Hij/zij vrijwaart de opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens
inbreuk op hun intellectuele of industriële eigendomsrechten, beperkingen ingegeven door wet- en
2.

regelgeving uitgezonderd (met name auteursrechten).
De intellectuele eigendomsrechten van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht
geproduceerde gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documenten en de daarin vervatte informatie
berusten bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, nu reeds voor alsdan al die
rechten over aan de opdrachtgever. Alle algemene formats, templates, rapportagetools en dergelijke
welke opdrachtnemer hanteert in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden, blijven behoren tot het
eigendomsrecht van opdrachtnemer.

3.

Indien aan de overdracht een akte of enige andere formaliteit verbonden is, zegt opdrachtnemer reeds nu
voor alsdan zijn/haar onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor
alsdan onherroepelijk volmacht aan de opdrachtgever die overdracht alsdan te doen bewerkstelligen.

4.

Indien enig materiaal, waaronder mede begrepen programma’s en werkinstructies, door opdracht-nemer
ten behoeve van de opdracht beschikbaar is gesteld, terwijl dit wordt beschermd door octrooi- of
auteursrechten waarover leverancier de beschikking heeft, verleent opdrachtnemer aan de
opdrachtgever reeds nu voor alsdan een niet exclusief, gedurende de duur van de opdracht en niet
overdraagbaar gebruiksrecht op dit materiaal zonder dat de opdrachtgever daarvoor enige vergoeding

5.

verschuldigd is. De opdrachtgever zal dit materiaal niet aan derden ter beschikking stellen.
Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake van door dezen
gestelde inbreuk op enig octrooirecht, schending van enig auteursrecht of merk, dan wel inbreuk op
wettelijk gedeponeerde tekeningen of modellen met betrekking tot in het kader van deze overeenkomst
tot stand gebrachte leveringen of daarvoor door opdrachtnemer beschikbaar gesteld materiaal als
bedoeld in dit artikel.

Artikel 22 Belastingen en sociale lasten
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de belasting- en sociale
verzekeringswetgeving op hem/haar rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever daarom verzoekt,
is opdrachtnemer gehouden genoeglijk aan te tonen dat hij/zij heeft zorg gedragen voor de afdracht van
de verschuldigde omzet- en loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
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2.

Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de met de uitvoering van belastingwetgeving en/of sociale verzekeringswetgeving belaste instanties ter zake van deze belastingen en/of
premies.

3.

Opdrachtgever is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer gehouden te zijn, de
overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien
opdrachtnemer en/of de door hem/haar ingeschakelde derden verwijtbaar achterstallig is met de betaling
van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen, onverminderd alle verdere rechten
van de opdrachtgever, daaronder het recht op schadevergoeding.

4.

Onverminderd het hierboven bepaalde is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd de bedragen aan
premies sociale verzekeringen en loonbelasting inclusief premie volksverzekering van de aanneemsom
in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk
de belastingdienst te voldoen.

5.

In gevallen als bedoeld in lid 4. van dit artikel, is de opdrachtgever door betaling hiervan jegens
opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 23 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met een toerekenbare
2.

tekortkoming in de nakoming van zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in

3.

enig verband staande met de uitvoering van zijn/har verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst
verzekerd houden voor de volgende verzekeringen:
a. wettelijke aansprakelijkheid en
b. bedrijfsaansprakelijkheid.

4.

Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van de opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende
polis te geven alsmede bewijs van premiebetaling te verschaffen.

Artikel 24 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
1. Zowel gedurende als na afloop van de contractperiode zullen opdrachtnemer en opdrachtgever strikte
geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens welke hem/haar uit
hoofde van onderhavige opdracht bekend zijn.
Indien derden in dat kader contact zoeken met opdrachtnemer zal dit onverwijld schriftelijk door deze aan
de opdrachtgever worden gemeld.
2.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal opdrachtnemer op geen
enkele wijze naar de inhoud van de onderhavige opdracht verwijzen, zoals bijvoorbeeld in publicaties of
advertenties in tijdschriften, kranten, brieven, websites, brochures, verslagen, presentatiemateriaal of

3.

andere publicaties.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal opdrachtnemer geen
informatie, welke hem/haar over de opdrachtgever ter beschikking staat, aan derden ter beschikking
stellen en aan zijn/haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van
de overeengekomen prestaties.
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4.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zal opdrachtgever geen
informatie, welke hem/haar ter beschikking staat uit hoofde van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, aan derden ter beschikking stellen en aan zijn/haar personeel slechts
bekendmaken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

5.

Opdrachtnemer zal zijn/haar personeel dat kan beschikken over gegevens inzake onderhavige opdracht,
verplichten de hiervoor bedoelde geheimhoudingsverplichting na te leven.
Opdrachtnemer staat er jegens de opdrachtgever voor in dat de in vorige volzin bedoelde personen
bekend zijn met hun verplichting tot geheimhouding en deze zullen naleven.

6.

Bij overtreding van het in het voorafgaande lid bepaalde is opdrachtnemer, onverminderd de schadeplichtigheid voor de daar uit voortvloeiende schade, een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan
1% van de jaaromzet van de opdrachtgever bij opdrachtnemer, met een maximum van 5% van de
jaaromzet. Het bedrag van de boete wordt door opdrachtnemer direct betaald na constatering van de
overtreding door de opdrachtgever en de mededeling daarvan aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is
gerechtigd een verbeurde boete te verrekenen met nog niet door de opdrachtgever betaalde facturen van
opdrachtnemer.

7.

Met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte gegevens c.q. informatie die bij opdrachtnemer
berusten, verbindt opdrachtnemer zich:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring;
b. de gegevens c.q. de informatie niet langer onder zijn/haar berusting te houden dan voor de
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte
kopieën, onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst, voor zover de wet niet anders voorschrijft, wederom ter beschikking te stellen aan opdrachtgever dan wel, na verkregen toestemming, te
vernietigen in welk geval aan opdrachtgever een bewijs van de vernietiging ter hand dient te worden
gesteld.

Artikel 25 Gebruik naam en logo
Het is partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, niet toegestaan de naam
en/of logo van de andere partij te gebruiken in publicaties of advertenties in tijdschriften, kranten, brieven,
websites, brochures, verslagen, presentatiemateriaal of andere publicaties.
Artikel 26 Overname van personeel, omkoping, belangenverstrengeling
1. Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de uitvoering van
de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst te
nemen, noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet
2.

zonder redelijke grond onthouden.
Opdrachtnemer verklaart dat hij/zij ter verkrijging van de opdracht personeel van opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij/zij zal dat niet alsnog

3.

doen.
Indien blijkt dat een personeelslid van opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij
opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over het tot stand komen van de overeenkomst
heeft vervuld zonder dat opdrachtgever daarover voor het sluiten van de overeenkomst is ingelicht, is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te
ontbinden.
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Artikel 27 Toetsing
1.

Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de resultaten van de verleende diensten te toetsen teneinde
vast te stellen of de werkzaamheden voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Opdrachtgever zal
opdrachtnemer hiervan uiterlijk twee werkdagen voor toetsing op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal
hierbij op eerste verzoek kosteloos zijn/haar volledige medewerking verlenen. Bij toetsing wordt rekening
gehouden met de bescherming van bedrijfsgeheimen en bedrijfsgegevens van opdrachtnemer.

2.

Indien opdrachtgever op grond van de toetsing vaststelt dat de opdracht waarop de toetsing heeft
plaatsgevonden niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, heeft opdrachtgever het recht om te eisen
dat er binnen een nader overeen te komen termijn verbeteringen worden aangebracht en/of nadere eisen
te stellen waarna een herhaalde toetsing zal plaatsvinden. Indien opdrachtnemer niet aan deze
verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de diensten van
een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten
nemen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

Artikel 28 Zekerstelling
1.

Indien partijen vooruitbetaling overeenkomen en indien opdrachtgever gronden heeft aan de financiële
kredietwaardigheid van opdrachtnemer te twijfelen, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever
zekerheden verstrekken, zoals een onherroepelijke bankgarantie van een solide bank.

2.

Inzake niet specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde computerprogrammatuur zal
opdrachtnemer de broncode van de computerprogrammatuur in bewaring geven (escrow) bij een
solide bewaarnemer (escrowagent).

Artikel 29 Ontbinding
1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te
beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat de gunning onrechtmatig is, of dat de
overeenkomst ongeldig is.
2. Tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst is zonder enige aanmaning of ingebrekestelling mogelijk
indien
a. Het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, of wordt uitgesproken
b. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd
c. Op het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd
d. De wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze
overeenkomst te kunnen nakomen
e. Door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd of surseance van betaling is verleend
3. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de
wederpartij
4. Alle schade die door de ontbinding wordt veroorzaakt, zal worden verhaald op die partij aan wiens zijde
omstandigheden zijn opgekomen die de ontbinding hebben gerechtvaardigd
5. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen ten gevolge van
overmacht zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij
het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten
rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal
ontstaan
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6. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: een tekort aan personeel, stakingen, ziekte
personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden
benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van
de partij die niet nakomt. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel
tekortschieten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- dan wel
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden
7. Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na
te komen, dan zal deze de andere partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Voorts
zal hij de andere partij op de hoogte houden over alle ontwikkelingen verband houdende met de
overmacht
8. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren,
blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer:
geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze
9. In geval van tussentijdse beëindiging is de opdrachtnemer verplicht alle in zijn bezit zijnde gegevens,
bescheiden en/of materialen die betrekking hebben op deze overeenkomst en/of met het oog op het
verrichten van zijn op basis van deze overeenkomst te verrichten prestaties onverwijld, of op eerste
verzoek van opdrachtgever, aan opdrachtgever ter hand te stellen. Opdrachtnemer zal voorts alle uit deze
overeenkomst voortvloeiende rechten met betrekking tot de gegevens verliezen. Tevens is
opdrachtnemer bij beëindiging van de overeenkomst verplicht alles te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk
is om verantwoorde overdracht van de dienstverlening aan een andere organisatie te doen plaatsvinden
10. In het geval de wederpartij, ook na schriftelijke aanmaning zijdens opdrachtgever, waarbij een redelijke
termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen tot nakoming, is
opdrachtgever, onverminderd zijn rechten, gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving op
kosten van opdrachtnemer uit te voeren, hetzij zelf, hetzij door naar derden uit te wijken. Opdrachtnemer
is verplicht zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde
informatie te verstrekken
11. De overeenkomst kan op ieder moment worden beëindigd indien partijen daar wederzijds
overeenstemming over bereiken.
Artikel 30 Partiële ontbinding
1. Mocht een der bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn, dan laat dat de geldigheid van de
overige bepalingen in deze overeenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan een bepaling daarvoor in de
plaats stellen die het meest de bedoeling van partijen bij de ongeldige bepaling benadert.
2. Aan een dergelijke wijziging kunnen door de opdrachtnemer geen aanspraken worden ontleend jegens de
opdrachtgever op verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade.
Artikel 31 Voortdurende verplichtingen
1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren,
behouden nadien hun werking.
2.

Tot de in het eerste lid bedoelde verplichtingen behoren onder meer vrijwaring van schending van
intellectuele (eigendoms)rechten en het verbod van geheimhouding.
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Artikel 32 Geschillen
1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht.
2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin de opdrachtgever is gevestigd.
3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of verband houdende geschillen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
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