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Algemene inkoopvoorwaarden Samenwerkende Gemeenten
Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Levering van Producten en het
verrichten van Diensten.
Artikel 1. Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze Algemene
inkoopvoorwaarden met een hoofdletter geschreven en als volgt gedefinieerd:
Samenwerkende Gemeenten
Leveringen
Derde(n)

Diensten

Offerte

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Opdrachtverlening

Overeenkomst
Partijen

Producten

Uitnodiging

Schriftelijk

Gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl en
gemeente Eemsmond.
De uitvoering van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer
Niet bij de Overeenkomst betrokken partij.
De door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst te verrichten activiteiten en/of
werkzaamheden, zulks met inbegrip van
(deel)ontwerpen en de eventuele documentatie
die daaraan ten grondslag ligt
Een door de Opdrachtnemer Schriftelijk gedaan
aanbod.
De Samenwerkende Gemeenten dan wel de
gemeente (n) met wie Opdrachtnemer een
Overeenkomst heeft gesloten.
Ondernemer die zich jegens Opdrachtgever
verbindt tot het verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de Overeenkomst.
Een door de Opdrachtgever in de zin van artikel
6: 217 BW Schriftelijk gedane aanvaarding van
de Offerte.
De Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de
levering van goederen en/of het verrichten van
diensten
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
De door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren
roerende zaken, inclusief montage en/of
installatie daarvan, zulks met inbegrip van
(deel)ontwerpen en de eventuele ondersteunende
documentatie die daaraan ten grondslag ligt.
Een Schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer om een Offerte uit te
brengen.
Op papier geschreven en/of getypte tekst welke
vervolgens per post en/of via een elektronische
weg verzonden is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.
Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Uitnodigingen, Offertes en
Overeenkomsten met betrekking tot de Levering van Producten en/of Diensten aan de
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2.2.
2.3.
2.4.

Samenwerkende gemeenten door Opdrachtnemer alsmede op alle aan die Overeenkomsten
ten grondslag liggende overige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, voor
zover het de Levering van Producten en/of Diensten betreft.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van
Opdrachtnemer en/of Derde(n), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
deze Schriftelijk in de Overeenkomst tussen Partijen zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze Algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 3. Uitnodiging, Offerte en Totstandkoming Overeenkomst
3.1.
Een Uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij Schriftelijk en door de bevoegde
vertegenwoordiger(s) van (één van) de Samenwerkende gemeenten is gedaan.
3.2.
Een Offerte is slechts geldig als zij Schriftelijk en door bevoegde personen is gedaan.
3.3.
Een Offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat
de Offerte de Samenwerkende gemeenten heeft bereikt.
3.4.
Een Offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de
Uitnodiging.
3.5.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand doordat een daartoe gemachtigd persoon van (één
van) de Samenwerkende gemeenten de Offerte aanvaardt door middel van een Schriftelijke
Opdrachtverlening.
Artikel 4. Verantwoord Opdrachtnemerschap
Opdrachtgever wil verantwoord opdrachtnemerschap uitoefenen. De Opdrachtnemer dient aan te
kunnen tonen dat het geleverde niet tot stand is gekomen door aan het welzijn van mens (zoals
bijvoorbeeld kinderarbeid) of dier en/of aan het milieu schade toe te brengen die onacceptabel wordt
geacht, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer
daartoe niet in staat is, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5. Uitbesteding aan Derde(n)
5.1.
Indien de Opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook prestaties op een ander dan
zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de Opdrachtnemer nadat uitdrukkelijk
Schriftelijke toestemming is verkregen van de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico
daarvoor Derden inschakelen.
5.2.
Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen
door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden.
5.3.
Voorgaande geldt niet voor Overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen door middel van
een aanbesteding waarbij Opdrachtnemer heeft ingeschreven onder benoeming van de
onderaannemers en Derden. Voor vervanging van deze onderaannemers en Derden is lid 1
overeenkomstig wel van toepassing
5.4.
De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst
op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale
verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. De Opdrachtnemer
vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid en in het bijzonder tegen
aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien Opdrachtgever aansprakelijk
wordt gesteld op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid, heeft Opdrachtgever een
regresrecht op Opdrachtnemer.
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Artikel 6. Orde, veiligheid en milieu
6.1.
Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat het door hem ingeschakelde personeel en/of door
hem voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden alle wettelijke
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht nemen, alsmede dat zij zich voegen
naar de ter plaatse waar de werkzaamheden/opdracht wordt uitgevoerd geldende
reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en controle.
6.2.
Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat zij voldoet aan de op haar rustende wettelijke
verplichtingen, waaronder het afdragen van sociale premies en belastingen en het naleven
van de Arbeidsomstandighedenwet.
Artikel 7. Relevante informatie
De Opdrachtnemer geeft tijdig Schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de
Opdrachtgever verlangt met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 8. Leiding en toezicht
De in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst in te schakelen personeel en/of door hem
voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde staan onder leiding en toezicht van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtgever draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch
aansprakelijkheid.
Artikel 9. Hoedanigheid Producten en Diensten
9.1.
De afgeleverde c.q. af te leveren Producten moeten aan de eigenschappen van de
Overeenkomst beantwoorden dan wel wat hier in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs
van had mogen worden verwacht. Zulks wordt gegarandeerd door de Opdrachtnemer.
9.2.
De Producten beantwoorden niet aan de Overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen en
kenmerken bezitten die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.
9.3.
Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Producten te stellen eisen is gegeven,
dienen zij in ieder geval steeds van de juiste kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke
eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen. Voorts dienen de
Producten te allen tijde aan de wettelijke voorschriften te voldoen.
Artikel 10. (Overige) Garanties
10.1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te leveren Producten geheel compleet en voor
gebruik gereed zijn. Alle voor het gebruik van de Producten door de Opdrachtgever benodigde
onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en
instructieboeken worden door de Opdrachtnemer meegeleverd.
10.2. Opdrachtnemer garandeert dat de Producten voldoen aan de wettelijke bepalingen c.q.
vereisten betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
10.3. Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode is opgenomen, geldt een garantieperiode
van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de prestatie is (af-)geleverd of
waarop de prestatie in gebruik is genomen, welke van de twee perioden de kortere is. De
garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode gedurende welke
de prestatie niet is gebruikt, geheel of gedeeltelijk als gevolg van een gebrek als bedoeld in
deze garanties.
10.4. De Opdrachtnemer garandeert het vrije en ongestoorde genot en gebruik door de
Opdrachtgever van de Producten.
10.5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen financiële gevolgen van aanspraken van
derden op de Producten, bijvoorbeeld wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten.
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10.6.

10.7.

In het geval van aanspraken van Derden zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in
overleg met de Opdrachtgever te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever het ongestoorde
gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.
In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de hierboven genoemde
vrijwaringverplichting geldt, zal Opdrachtnemer alle schade van de Opdrachtgever vergoeden
inclusief proceskosten, waaronder begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van
gerechtelijke procedures.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden dan wel te lijden
schade.
11.2. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is in omvang beperkt tot:
a) voor opdrachten kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-- tot driemaal de opdrachtwaarde per
gebeurtenis met een maximum van twee gebeurtenissen per jaar;
b) voor opdrachten groter dan € 100.000,-- en kleiner dan of gelijk aan € 400.000,-- tot een
bedrag van € 1.250.000,-- met een maximum van twee gebeurtenissen per jaar.
c) voor opdrachten boven de € 400.000,-- wordt aangesloten bij de verlangde verzekerde
waarde in de Overeenkomst dan wel zoals bij de aanvraag vermeld.
11.3. Hierbij geldt dat samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis.
11.4. De beperking in omvang van de te vergoeden schade komt te vervallen indien er sprake is
van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van personeel) van Opdrachtnemer dan wel
(personeel van) door haar ingezette Derden. Ingeval van letselschade of dood wordt de
hoogte van de aansprakelijkheid bepaald in onderling overleg op basis van hetgeen redelijk
en billijk is. Indien hier in onderling overleg geen overeenstemming over wordt bereikt stelt de
rechtbank de hoogte van de schadevergoeding vast.
11.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de Opdrachtgever als gevolg van de nietnakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.
11.6. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van Derden op
vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst. Onder Derden worden mede begrepen het personeel van de Opdrachtgever
en zij die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn.
11.7. Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die in
eigendom zijn van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan
deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de
Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan
Opdrachtnemer of aan Derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook is deze schade
geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen vrijwaart
Opdrachtnemer de Opdrachtgever tegen aanspraken van Derden.
Artikel 12. Verzekering
12.1. De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer
een gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolis(sen), indien dit niet toegestaan is een
verzekeringscertificaat, en bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekering(en) te
overleggen.
12.2. De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering
van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de
Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
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12.3.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst en waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer afsluiten
tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Keuring en controle
13.1. Opdrachtgever is gerechtigd de Producten te allen tijde, zowel tijdens de productie, bewerking
opslag als na Levering te (doen) keuren.
13.2. Op eerste verzoek zal Opdrachtnemer ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde keuring toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de
plaats van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking
verlenen aan de keuring.
13.3. Indien een keuring zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel door toedoen van
Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een keuring
moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van
Opdrachtnemer.
13.4. Ingeval van afkeuring na levering van de Producten, zal Opdrachtnemer binnen 5 (vijf)
werkdagen zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Producten. Indien
Opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn,
is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een Derde af te nemen, dan wel zelf
andersoortige benodigde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
13.5. Indien Opdrachtnemer niet binnen 5 (vijf) werkdagen de afgekeurde Producten terughaalt,
heeft Opdrachtgever het recht de Producten aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico
te retourneren. Opdrachtgever mag in dat geval kiezen voor vervanging van de Producten of
creditering van de koopprijs.
13.6. De keuring van de Producten door Opdrachtgever, zoals bedoeld in dit artikel, ontheft de
Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid.
Artikel 14. Levering van Producten
14.1. De levering zal Delivery Duty Paid (DDP) geschieden conform de laatste versie van de
Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
14.2. Indien de Opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de
Producten op een andere dan in de order vermelde plaats worden geleverd, is de
Opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen, tenzij deze wijziging redelijkerwijs niet van
Opdrachtnemer kan worden verlangd. Het is aan Opdrachtnemer om dit laatste gemotiveerd
aantoonbaar te maken.
14.3. De Opdrachtgever heeft het recht, niet overeengekomen deellevering(en) voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer te retourneren. In geval niet overeengekomen hoeveelheden
worden afgeleverd en de afwijking is groter dan in de betreffende branche gebruikelijk, is de
Opdrachtgever gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele aflevering te
weigeren en/of voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren.
14.4. Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
14.5. Het moment van feitelijke aflevering van de Producten door de Opdrachtnemer dan wel
daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van (pak-)bonnen
en/of werkbriefjes behoudt niet zondermeer acceptatie c.q. goedkeuring van de Producten
door de Opdrachtgever in. De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht
voor om na datum feitelijke aflevering de Producten te keuren en te controleren, de Producten
eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op
haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst.
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14.6.

Indien de Opdrachtgever de Producten na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord
bevindt, zal de Opdrachtnemer ze binnen twee weken nadat de Opdrachtgever hem dit heeft
meegedeeld op eigen kosten bij de Opdrachtgever afhalen.

Artikel 15. Verpakking van Producten
15.1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking alsmede voor een zodanige
beveiliging en vervoer van Producten, dat deze in goed staat de plaats van aflevering
bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden.
15.2. De Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake
verpakking en vervoer door hem alsmede door de namens hem gecontracteerde vervoerders
worden nageleefd.
Artikel 16. Risico- en eigendomsovergang
16.1. De eigendom van de Producten gaat over op de Opdrachtgever nadat deze feitelijk zijn
afgeleverd aan de Opdrachtgever en zonodig zijn gemonteerd en/of geïnstalleerd en zijn
goedgekeurd.
16.2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn de Producten voor risico van de
Opdrachtgever vanaf het tijdstip van aflevering en goedkeuring.
16.3. Indien de Opdrachtgever de Producten afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede
gronden het recht op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging van de Producten
inroept, blijven zij voor risico van de Opdrachtnemer.
16.4. Indien door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst deelbetalingen worden
16.5. verricht vooruitlopende op de gehele levering/nakoming, verschaft de opdrachtnemer
Opdrachtgever de volle en onbezwaarde eigendom van elk afzonderlijk onderdeel, de
materialen, de halffabricaten en grondstoffen, op het moment dat die in het bedrijf van de
opdrachtnemer aanwezig is. Dit geldt tevens in geval van fabricage, waarvan door de
opdrachtnemer met fabricage is aangevangen, voor zover de deelbetaling op de prestatie of
fabricage betrekking heeft. Het risico met betrekking tot deze prestatie gaat op Opdrachtgever
over op het tijdstip dat de gehele prestatie wordt opgeleverd en/of volledig is betaald.
16.6. De opdrachtnemer dient de eigendommen van Opdrachtgever als zodanig te markeren en
veilig te bewaren tot het moment van aflevering aan Opdrachtgever. De opdrachtnemer zal
derden geen toegang tot de prestatie verlenen, of deze op tentoonstellingen laten zien of
hierover beschikken of aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 17. Intellectuele eigendom
17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en
wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten die Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever
verricht, berusten bij de Opdrachtgever. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst
door de Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan de Opdrachtgever
overgedragen, welke overdracht door de Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt
aanvaard.
17.2. Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel tot stand komen met
gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan de Opdrachtgever toekomende intellectuele
eigendomsrechten, verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een onbeperkt
gebruiksrecht. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van
vorenbedoeld gebruiksrecht.
17.3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een
nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer de Opdrachtgever reeds nu voor alsdan
onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens de Opdrachtnemer te
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ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van
de Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder
daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de
Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.
Artikel 18. Prijzen en tarieven
18.1. De prijzen en/of tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst luiden in Euro’s, zijn exclusief
BTW en omvatten alle kosten die verband houden met de nakoming van de verplichtingen van
de Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de prijs van de te leveren Producten en/of
Leveringen, de transportkosten en alle overige afleveringskosten, reis- en verblijfkosten, de
kosten van verpakking, de kosten van montage, installatie en instructie en de kosten van
verwijdering van afval/verpakking. De prijzen en/of tarieven staan vast, tenzij de
Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede
de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
18.2. De wijziging bedoeld in het eerste lid van dit artikel zal geen doorgang kunnen vinden voordat
de Opdrachtgever hiervan Schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte is gesteld en
Opdrachtgever hieraan uitdrukkelijk haar Schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
18.3. De uitvoering van eventueel meer- of minderwerk door Opdrachtnemer en daarmee
samenhangende betalingen door Opdrachtgever wordt door Partijen vooraf Schriftelijk
overeengekomen. Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meer- of minderwerk
alvorens onder meer de omvang, inhoud en kosten door Partijen Schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 19. Facturering en betaling
19.1. Betalingen door de Opdrachtgever van de overeengekomen prijs en/of tarieven vinden slechts
plaats op basis van een door de Opdrachtnemer deugdelijk gespecificeerde - d.w.z. een naar
aard en hoeveelheid van de afgeleverde Producten en/of te verrichten Diensten
gespecificeerde - factuur. Niet gespecificeerde facturen worden niet in behandeling genomen.
19.2. De Opdrachtgever betaalt de in lid 1 genoemde factuur binnen dertig (30) dagen nadat zij
voornoemde factuur heeft ontvangen, waarbij de administratie van de Opdrachtgever als
maatgevend wordt beschouwd tenzij Opdrachtnemer het tegendeel kan bewijzen. De
Opdrachtgever is verplicht facturen binnen 30 dagen na ontvangst te betalen.
19.3. De factuur zal door de Opdrachtnemer in tweevoud aan Opdrachtgever worden verzonden
onder vermelding van in ieder geval de factuurdatum, het nummer van de order, het
factuuradres, het artikelnummer gespecificeerd naar het aantal, nummer kostenplaats en
nummer kostensoort. Indien ontvangen facturen niet alle vereiste gegevens bevatten, heeft
Opdrachtgever het recht om de betalingsverplichting op te schorten, totdat de benodigde
gegevens zijn aangevuld. Tenzij het gebrek redelijkerwijs niet tot opschorting van de betaling
zal leiden.
19.4. Voor elke geplaatste order ontvangt Opdrachtgever van de Opdrachtnemer een afzonderlijke
en gespecificeerde factuur waarop verleende kortingen uitdrukkelijk moeten zijn aangebracht.
Kredietbeperkingstoeslagen van de opdrachtnemer worden door Opdrachtgever niet
aanvaard.
Artikel 20. Overdracht rechten en verplichtingen
20.1. De Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst aan derden
over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na Schriftelijke verkregen
toestemming door de Opdrachtgever. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden
worden verbonden.
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20.2.
20.3.

Dit artikel ziet eveneens op overdracht van rechten en plichten door Opdrachtnemer aan
gelieerde ondernemingen, dan wel moeder/zustermaatschappijen.
In de situatie van overname, fusie of anderszins duurzame wijziging van de
zeggenschapsverhoudingen met betrekking tot de organisatie van Opdrachtnemer is
overdracht van rechten en plichten aan deze Derde dan wel nieuwe entiteit wel toegestaan,
mits Opdrachtgever voorafgaande Schriftelijke toestemming verleend heeft. De Overeenkomst
dient in een dergelijke situatie onverkort gestand te worden gedaan. Hierbij geldt wel dat
Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig, in ieder geval voor publicatie, op de hoogte stelt en ook
de waarborgen beschrijft welke bevestigen dat de (effectieve en kwalitatieve) uitvoering van
de Overeenkomst niet in het gedrang komt.

Artikel 21. Eigendommen van Opdrachtgever
21.1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto´s, stempels en/ of andere beeld-, geluids- en
informatiedragers en/of andere hulpmiddelen door Opdrachtgever ter beschikking van de
Opdrachtnemer gesteld, blijven eigendom van Opdrachtgever. Door de Opdrachtnemer voor
en op aanwijzing van Opdrachtgever gemaakte of aangeschafte modellen, platen, films,
tekeningen, foto´s, stempels en/ of andere beeld-, geluids- en informatiedragers en/of andere
hulpmiddelen worden eigendom van Opdrachtgever, of zullen op eerste verzoek van
Opdrachtgever in eigendom worden overgedragen aan Opdrachtgever op de voor genoemde
prestatie geëigende wijze.
21.2. De Opdrachtnemer zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden, tegen brand en diefstal
verzekeren en verzekerd houden zolang deze onder zijn toezicht zijn.
21.3. De Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen, zonder enig recht op terughouding geldend te kunnen
maken.
21.4. Indien de Opdrachtnemer de hulpmiddelen niet volledig of beschadigd aan Opdrachtgever
teruggeeft is de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.
Opdrachtgever is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door haar
te betalen prijs.
21.5. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel
dan voor uitvoering van de Overeenkomst. Het is de Opdrachtnemer evenmin toegestaan
deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.
21.6. Ten aanzien van de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen, schema's,
ontwerpen en dergelijke behoudt Opdrachtgever zich het eigendoms- en auteursrecht voor.
Deze mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever noch
geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden getoond of ter hand
gesteld, of door de Opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van prestatie of
uitvoering van werken waarop deze betrekking hebben.
Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Partijen zullen het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst alsmede overige
bedrijfsinformatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden
vermoed geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na Schriftelijk verkregen
toestemming van Partijen. Behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke
uitspraak tot bekendmaking noopt.
22.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de door Opdrachtnemer in te zetten derden dan
wel in te zetten personeel ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst.
22.3. Indien deze geheimhoudingsplicht overtreden wordt door Opdrachtnemer is Opdrachtgever
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
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22.4.
22.5.

Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst.
Bij overtreding van hetgeen gesteld in lid 1 en 2 zal Opdrachtgever, tenzij hiervan Schriftelijk is
afgeweken door Opdrachtgever, een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer opleggen
van €35.000,- na genoemde vaststelling en mededeling daarvan aan Opdrachtnemer

Artikel 23. Niet-nakoming, toerekenbare tekortkoming en mogelijke ontbinding
23.1. Ingeval de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of indien aflevering van de
Producten niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats
en wijze geschiedt en/of in geval de Opdrachtnemer anderszins zijn (garantie-) verplichtingen
uit de Overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer.
23.2. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, zal de
Opdrachtgever - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de
Opdrachtnemer door middel van een aanmaning Schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de
Opdrachtnemer de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard
gaande kosten komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtnemer niet
binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de
Opdrachtgever gestelde eisen, is hij in verzuim.
23.3. In geval de Opdrachtnemer - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de Opdrachtgever
onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de Opdrachtnemer kan
ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:
a) Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering van de Producten en/of het
herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten
daarvan op de Opdrachtnemer te verhalen.
b) De Overeenkomst door een Schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtnemer geheel
of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
23.4. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle financiële gevolgen van aanspraken
van derden verband houdend met niet-nakoming door de Opdrachtnemer en/of verband
houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de Opdrachtnemer in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 24. Ontbinding
24.1. In de hierna genoemd gevallen is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te
beëindigen zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor
(rechts-) handeling dan ook door de Opdrachtgever nodig zal zijn:
a) Indien Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te
verkeren;
b) Wanneer de Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt of aan hem, al dan niet
voorlopig surseance van betaling is verleend;
c) Wanner Opdrachtnemer de bedrijfsvoering heeft stilgelegd;
d) In het geval vanintrekking van relevante vergunningen welke nodig zijn om de
Overeenkomst uit te kunnen voeren;
e) Wanneer er blijvende onmogelijkheid voor Opdrachtnemer ontstaat om aan de
verplichtringen uit de Overeenkomst te voldoen;
f)
In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de
Opdrachtnemer;
g) Wanneer
de Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn
opdrachtnemersactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd.
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24.2.

24.3.
24.4.

24.5.

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk
te ontbinden, indien:
a) Door de Opdrachtnemer in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn
gemaakt met collega- opdrachtnemers c.q. concurrenten;
b) Door de Opdrachtnemer of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de Opdrachtgever of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan
een medewerker of een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever;
c) Wanneer de Opdrachtnemer niet langer bereid of in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
Ontbinding geschiedt door middel van aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan
Opdrachtnemer.
De beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun lopende
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval: de verplichtingen in
verband met intellectuele eigendom, zoals bedoeld in artikel 17 van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, de verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 22 van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en de aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst en
deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Alle vorderingen, die de Opdrachtgever in de in dit artikel bedoelde gevallen op
Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 25. Overmacht
25.1. In geval van overmacht kan Opdrachtnemer de nakoming van de desbetreffende en de
daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opschorten voor de duur van
de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake
gehouden zijn. Opdrachtnemer kan zich alleen op overmacht beroepen indien Opdrachtnemer
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren,
onder overlegging van bewijsstukken, Schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.
25.2. Indien Opdrachtnemer door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren of
indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd dan wel de termijn zoals in
de Overeenkomst bepaald, of naar redelijkerwijze te verwachten is dat deze ten minste 30
dagen zal duren, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn
25.3. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan
personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, en/of liquiditeitsc.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer. Evenmin wordt onder overmacht
begrepen de tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een door Opdrachtnemer
ingeschakelde derde, tenzij deze derde een monopoliepositie inneemt.
Artikel 26. Wijzigingen
26.1. De Opdrachtgever is op redelijke gronden gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of
de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of prestaties word(t)(en) gewijzigd. De
Opdrachtgever is gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen en/of prestaties.
26.2. Indien een wijziging, naar het oordeel van de Opdrachtnemer, gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of de levertijd zal de Opdrachtnemer, alvorens aan die wijziging
gevolg te geven, de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen
8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging Schriftelijk informeren. Indien deze
gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn
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ten opzichte van de aard en de omvang van de verlangde wijziging heeft de Opdrachtgever
het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou
zijn. De Opdrachtnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder Schriftelijke
order of Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillen
27.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht
van een ander land op de Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.
27.2. Geschillen omtrent de Overeenkomst worden - nadat Partijen in redelijkheid hebben getracht
een minnelijke oplossing te bereiken - voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de Opdrachtgever is gelegen.
27.3. Toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ op de Overeenkomst is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 28. Vaststelling
28.1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente op 6 januari 2015 en kunnen worden aangehaald als
“Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2015".
Artikel 29. Voortdurende verplichtingen
29.1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort
te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
garanties, tekortschieten en verzuim, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en
toepasselijk recht
Artikel 30. Wijziging van de Algemene inkoopvoorwaarden
30.1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene inkoopvoorwaarden aan
te brengen. Deze wijzigingen treden op het door de Opdrachtgever aangekondigde tijdstip in
werking.
30.2. Opdrachtgever zal de gewijzigde Algemene inkoopvoorwaarden onverwijld aan
Opdrachtnemer toezenden.
30.3. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld door Opdrachtgever treedt een
wijziging jegens Opdrachtnemer in werking zodra de wijziging aan Opdrachtnemer is
medegedeeld, tenzij Opdrachtnemer binnen 14 (veertien) dagen na voornoemde mededeling
Schriftelijk aan Opdrachtgever meedeelt de wijziging niet te aanvaarden.
30.4. Indien zulk een mededeling door Opdrachtnemer is gedaan, blijven de onderhavige Algemene
inkoopvoorwaarden ongewijzigd op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten van
toepassing. Op Overeenkomsten die worden aangegaan na het tijdstip van mededeling van
de wijziging door Opdrachtgever zijn de gewijzigde Algemene inkoopvoorwaarden van
toepassing, ongeacht enige mededeling van Opdrachtnemer.
Artikel 31. Slot bepaling
31.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht
van een ander land op de Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.
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