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Artikel 1. Definities  
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Opdrachtgever: Stichting Zorg 3.0, waaronder begrepen alle 

huidige en toekomstige locaties van Stichting Beweging 3.0 
alsmede de aan Stichting Beweging 3.0 gelieerde 
entiteiten/ondernemingen en/of samenwerkingsverbanden. 

b. Leverancier: de wederpartij van Stichting Zorg 3.0.  
c. Partijen: Opdrachtgever en Leverancier.  
d. Goederen: zaken en/of diensten die door Leverancier worden 

geleverd aan Opdrachtgever.  
e. Schriftelijk: in deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden 

elektronisch dataverkeer en faxen gelijkgesteld aan schriftelijke 
stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het 
berichtenverkeer per E-mail, Internet en EDI.  

f. Offerte: het schriftelijke aanbod van Leverancier om tegen een 
bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid Goederen te leveren.  

g. Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de 
offerte van Leverancier door Opdrachtgever. De order leidt tot 
de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd 
persoon van Opdrachtgever.  

h. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen 
Opdrachtgever en Leverancier betreffende de levering van 
Goederen.  

i. Levering: het één of meer Goederen in bezit stellen van, 
respectievelijk het in de macht brengen van Opdrachtgever 
en/of eventuele installatie en montage van deze Goederen, 
onder welke titel dan ook.  

j. Gesteriliseerde medische materialen: goederen waarop het 
Besluit Gesteriliseerde Medische Hulpmiddelen, zoals dat thans 
of in de toekomst van toepassing is.  

k. Afroepcontract: een overeenkomst waarbij vastgestelde 
aantallen Goederen tegen vooraf vastgestelde prijzen en 
condities naar behoefte door Opdrachtgever worden 
afgeroepen.  

l. Zicht- of proefzending: een overeenkomst tussen Leverancier 
en Opdrachtgever, waarbij Leverancier Goederen gedurende 
een schriftelijk overeengekomen periode kosteloos ter 
beschikking stelt en Opdrachtgever als zicht-, danwel 
proefnemer optreedt.  

m. Consignatie: een overeenkomst tussen Leverancier en 
Opdrachtgever, waarbij Leverancier Goederen gedurende een 
schriftelijk overeengekomen periode kosteloos in consignatie 
geeft, waarbij het eigendom en risico pas overgaan op het 
moment dat de zaak door Opdrachtgever in gebruik wordt 
genomen c.q. verbruikt wordt.  

 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle 

offerteaanvragen, bestellingen en overeenkomsten 
betreffende de levering van zaken en/of het verrichten van 
diensten ten behoeve van Opdrachtgever. 

2.2  De algemene voorwaarden van Leverancier worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever en gelden uitsluitend voor 
die betreffende offerte of overeenkomst waarbij de wijziging 
of aanvulling is overeengekomen. 

 
Artikel 3. Offertes, totstandkoming van een overeen komst  
3.1. Offertes van Leverancier aan Opdrachtgever worden geacht 

tenminste gedurende drie maanden na dagtekening bindend 
te zijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3.2. De met de offerte gepaard gaande kosten en die van 
eventuele noodzakelijke monsters zijn voor rekening van 
Leverancier. 

3.3. Indien een schriftelijke order volgt op een offerte van  
Leverancier, dan komt de overeenkomst tot stand op het 
moment dat de order door Opdrachtgever wordt verzonden.  

3.4. In geval een overeenkomst, in tegenstelling tot het bepaalde 
in artikel 1 lid h, mondeling wordt aangegaan, wordt de 
uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment 
dat de schriftelijke bevestiging van de order door 
Opdrachtgever wordt verzonden.  

3.5. Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot (deel)levering 
tot stand, telkens op het moment dat de order voor een 
(deel)levering, binnen het kader van het afroepcontract, door 
Opdrachtgever wordt verzonden. Het bewijs van de 
totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen ook 
met andere middelen bewezen worden. 

3.6. De door of vanwege Opdrachtgever verstrekte tekeningen, 
specificaties, instructies, keuringsvoorschriften  en dergelijke 
blijven eigendom van Opdrachtgever en dienen door 
Leverancier op eerste verzoek daartoe van Opdrachtgever 
terstond geretourneerd te worden. Opdrachtgever behoudt 
zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met 
betrekking tot deze stukken voor. Leverancier is gehouden 
deze te bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke 
toebehoren aan hemzelf of derden en kenbaar als eigendom 
van Opdrachtgever.  

3.7. De in 3.6 genoemde door of vanwege Opdrachtgever 
verstrekte Goederen mogen op geen enkele wijze geheel of 
ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter 
beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze 
worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming daartoe van Opdrachtgever. 

3.8. Leverancier staat in voor de door hem ter beschikking 
gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke 
en vrijwaart Opdrachtgever terzake van alle aanspraken van 
derden gebaseerd op een inbreuk op rechten die hieruit 
voortvloeien. 

 
Artikel 4. Prijzen 
4.1. De overeengekomen prijzen zijn vast, luiden in Euro, 

exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de 
leveringsconditie DDP ("Delivered Duty Paid", Incoterms 
2000, Internationale Kamer van Koophandel) op de 
overeengekomen plaats van levering. 

 
Artikel 5. Wijzigingen  
5.1. Opdrachtgever is gerechtigd de omvang en/of de 

hoedanigheid van de leverantie te wijzigen. Wijzigingen 
worden schriftelijk overeengekomen of, indien de wijzigingen 
mondeling zijn overeengekomen, schriftelijk bevestigd door 
Opdrachtgever.  

5.2. Indien Leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft 
voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij 
Opdrachtgever ten laatste binnen acht dagen na de 
kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk hiervan 
op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte 
uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die 
hieraan verbonden zijn, alsmede de gevolgen voor de overige 
door Leverancier te verrichten werkzaamheden. Indien deze 
gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van 
Opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de 
omvang van de wijziging heeft Opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan Leverancier, tenzij dit gelet op de 
omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding 
op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op 
vergoeding van enigerlei schade. 

5.3. Meerwerk zal door Leverancier niet eerder dan na schriftelijke 
opdracht door Opdrachtgever  worden uitgevoerd.  

5.4. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele 
werkzaamheden die Leverancier bij het sluiten van de 
overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de 
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overeengekomen prestatie(s) te kunnen leveren of die het 
gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier. 

 
Artikel 6. Levering 
6.1. Levering geschiedt D.D.P. op de overeengekomen plaats van 

levering, op het overeengekomen tijdstip of binnen de 
overeengekomen termijn. Indien geen exact tijdstip van 
levering is overeengekomen, is Leverancier gehouden te 
leveren op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 
16.30 uur.  

6.2. Het overeengekomen tijdstip van levering is een fataal tijdstip. 
Indien Leverancier niet, niet tijdig of niet op de 
overeengekomen plaats levert, is Leverancier zonder nadere 
ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en heeft 
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, 
onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding 
van de geleden schade. 

6.3. Indien levering in fasen is overeengekomen en Leverancier in 
gebreke is bij levering terzake van een fase, is artikel 6.2 van 
overeenkomstige toepassing, en heeft Opdrachtgever 
bovendien het recht toekomstige leveringen te annuleren, 
ongeacht of deze toekomstige leveringen uit dezelfde of 
andere overeenkomsten voortvloeien. 

6.4. Indien en voor zover zich omstandigheden voordoen of te 
voorzien zijn, waardoor Leverancier niet of niet tijdig aan zijn 
verplichting(en) kan voldoen, is Leverancier gehouden dit 
onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen met 
vermelding van de aard van de omstandigheden, de door 
hem getroffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de 
vertraging, bij gebreke waarvan hij zich niet meer op deze 
omstandigheden kan beroepen. Opdrachtgever zal alsdan 
nagaan of zij met Leverancier een nadere regeling terzake 
kan treffen. Voorgaande geldt onverminderd het bepaalde 
hiervoor in artikel 6.1, 6.2 en 6.3. 

6.5. Indien Opdrachtgever Leverancier verzoekt de levering uit te 
stellen, zal Leverancier de Goederen deugdelijk verpakt en 
herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen 
en verzekeren. Eventuele daaraan verbonden kosten kunnen 
in nader overleg met Opdrachtgever worden doorberekend.  

 
Artikel 7. Verpakking en verzending 
7.1. Goederen dienen behoorlijk te zijn verpakt, conform wettelijke 

voorschriften en besluiten, en eventuele aanvullende 
voorschriften van Opdrachtgever te worden gemerkt, zodat zij 
de plaats van bestemming in goede staat bereiken. 

7.2. Bij de te leveren Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. 
Op de paklijst dient de naam van de besteller, de opgegeven 
kostenplaats van Opdrachtgever alsmede het / de 
itemnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en) vermeld te 
zijn. 

7.3. Alle verpakking, uitgezonderd leenemballage, wordt bij de 
levering eigendom van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever 
hiervan afziet. Retourzending van verpakking of 
leenemballage is voor rekening en risico van Leverancier. 
Leverancier dient in de bij de Goederen behorende paklijst 
aan te geven of Goederen in leenemballage zijn verpakt. De 
kosten verband houdend met de levering waaronder de 
kosten van vervoer, verzekering, documenten en 
vergunningen, emballage, laad- en loswerkzaamheden en 
dergelijke, zijn voor rekening van Leverancier. 

7.4. Leverancier staat er voor in dat hij bij de uitvoering van de 
overeenkomst gebruik maakt van ter zake kundige, ervaren 
en vakbekwame personen, alsmede van adequate Goederen 
die voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen, of 
de door de opdrachtgever gestelde eisen. Leverancier is met 
betrekking tot zijn arbeidskrachten en materialen / 
hulpmiddelen ten opzichte van Opdrachtgever aansprakelijk. 

 

Artikel 8. Kwaliteit en garantie 
8.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en 

eventueel de installatie/montage daarvan beantwoorden aan 
hetgeen is overeengekomen, beschikken over de 
eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, 
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en 
voldoen aan de wettelijke vereisten en overige 
overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan Europese 
wet- en regelgeving, alsmede aan de hoogste eisen van de 
binnen de branche gehanteerde veiligheids-, milieu-, 
gezondheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals 
deze gelden ten tijde van de levering. 

8.2. Leverancier staat er voor in dat alle onderdelen, 
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, technische 
documentatie, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken, 
veiligheidsbladen en overige hulpmiddelen die noodzakelijk of 
voorgeschreven zijn voor het realiseren van het door 
Opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd, ook 
indien zij niet met name zijn genoemd. 

8.3. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, 
waaronder wordt begrepen het vermenigvuldigen voor eigen 
gebruik. 

8.4. Leverancier is verplicht reserveonderdelen terzake van de 
geleverde Goederen gedurende de gebruikelijke levensduur 
van de geleverde Goederen in voorraad te houden en op 
afroep te leveren.  

8.5. In geval van tekortkoming van Leverancier is deze zonder 
nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. 

 
Artikel 9. Eigendom en risico 
9.1 Het eigendom en het risico van het geleverde gaat over op 

Opdrachtgever op het moment van de levering en de daaraan 
gekoppelde goedkeuring, tenzij dit expliciet anders is 
overeengekomen en beschreven. Uitzonderingen vormen 
Goederen die worden geleverd op basis van zicht- en 
proefzendingen en consignatie. 

9.2 Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de overdracht 
van het eigendom van de bestelde Goederen en/of de 
hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder 
tijdstip zal plaatsvinden. Leverancier zal alsdan de Goederen 
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken 
als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en 
Opdrachtgever vrijwaren van verlies, beschadiging en 
uitoefening van rechten door derden. 

 
Artikel 10. Hulpmiddelen ten behoeve van de leverin g  
10.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde, danwel voor 

rekening van Opdrachtgever door Leverancier aangeschafte 
of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, 
specificaties en overige hulpmiddelen blijven/worden 
eigendom van Opdrachtgever. Dat geldt evenzeer voor 
eventuele auteurs- of andere rechten.  

10.2 Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde 
hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van 
Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor zijn 
rekening te verzekeren tegen alle risico's, zolang Leverancier 
ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.  

10.3 Leverancier is verplicht de in het eerste lid bedoelde 
hulpmiddelen uiterlijk bij de laatste (deel)levering aan 
Opdrachtgever (terug) te zenden.  

10.4 Verandering aan of afwijking van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze 
hulpmiddelen voor, of in verband met enig ander doel dan de 
levering van de overeengekomen Goederen aan 
Opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever; goedkeuring 
laat de garantieverplichtingen van Leverancier evenwel 
onverlet.  
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Artikel 11. Facturatie en betaling 
11.1 Leverancier dient per geleverde order een factuur in te dienen 

met vermelding van de door Opdrachtgever opgegeven 
kostenplaats. Indien gedurende een maand meerdere 
leveringen plaatsvinden, dient Leverancier de leveringen 
duidelijk en gespecificeerd te verzamelen op één 
maandelijkse verzamelfactuur. 

11.2 Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 60 dagen na 
ontvangst van de factuur mits goedkeuring van de levering en 
de factuur heeft plaatsgevonden. 

11.3 Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het recht van 
Opdrachtgever op opschorting, verrekening of korting of 
andere rechten die voortvloeien uit de onderhavige algemene 
inkoopvoorwaarden. 

11.4 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever 
of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond 
van vermoedelijk inhoudelijke onjuistheid van die factuur of 
van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft 
Leverancier niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te 
beëindigen. Tevens is het Leverancier niet toegestaan rente 
te berekenen over het verschuldigde bedrag. Opdrachtgever 
zal Leverancier informeren over het opschorten van 
betalingen. 

11.5 Opdrachtgever is bevoegd, in geval van eventuele 
vooruitbetaling, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, 
te verlangen dat Leverancier voor zijn rekening een 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet 
afgeven door een voor Opdrachtgever acceptabele 
bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker 
te stellen.  

11.6 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze 
afstand van recht in en is niet gelijk aan onvoorwaardelijke 
acceptatie van de prestatie van Leverancier 

 
Artikel 12. Inspectie en Keuring 
12.1 Opdrachtgever heeft het recht om te allen tijde de 

zaken/diensten, ook tijdens de productie, bewerking of opslag 
te (doen) inspecteren en/of keuren. 

12.2 Op eerste verzoek daartoe van of namens Opdrachtgever zal 
Leverancier kosteloos toegang verschaffen tot de plaats van 
productie, bewerking of opslag, verleent medewerking aan de 
gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt 
voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 

12.3 Leverancier is bevoegd bij de keuring, de controle en/of de 
beproeving aanwezig te zijn. 

12.4 De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor 
rekening van Leverancier. 

12.5 Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of 
na de levering de Goederen geheel of gedeeltelijk worden 
afgekeurd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk aan Leverancier 
melden. 

12.6 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever de expiratiedatum 
van de te leveren Goederen zich te dicht bij het tijdstip van 
levering bevindt, is Opdrachtgever bevoegd deze Goederen 
te weigeren, tenzij dit, gelet op de omstandigheden, kennelijk 
onredelijk zou zijn. Weigering van de Goederen op grond van 
dit lid geeft partijen geen recht op vergoeding van enigerlei 
schade. 

12.7 In geval van afkeuring van de Goederen tijdens of na de 
levering, gaan het eigendom en het risico van de afgekeurde 
Goederen op Leverancier over vanaf de datum van 
dagtekening van de in lid 12.5 bedoelde melding.  

12.8 Indien de Goederen, ongeacht de resultaten van enige 
keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan 
het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, zal 
Leverancier voor zijn rekening de Goederen ter keuze van 
Opdrachtgever op eerste aanzegging herstellen of 
vervangen.  

12.9 In geval Opdrachtgever het geleverde afkeurt, heeft 
Leverancier de gelegenheid om binnen vijf werkdagen voor 
herstel of vervanging van het geleverde zorg te dragen. 
Indien Leverancier niet aan zijn verplichting voldoet binnen 
voormelde termijn, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde 
zaken van een derde af te nemen, of terzake maatregelen te 
(doen) nemen, voor rekening en risico van Leverancier. 
Voorgaande geldt tenzij uit de aard van de overeenkomst 
voortvloeit dat een en ander niet van toepassing is. 

12.10 Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening 
van de schademelding het afgekeurde herstelt of terughaalt, 
heeft Opdrachtgever het recht het geleverde voor rekening en 
risico van Leverancier te retourneren.  

12.11 (Het ontbreken van) tussentijdse inspectie impliceert geen 
aanvaarding van de te leveren zaken of diensten in. 

 
Artikel 13. Gesteriliseerde medische hulpmiddelen 
13.1 Indien en voor zover het Besluit Gesteriliseerde Medische 

Hulpmiddelen op de te leveren Goederen van toepassing is, 
dienen deze Goederen en de verpakking ervan geheel aan 
de eisen van dit besluit te voldoen. 

13.2 De bij gesteriliseerde medische hulpmiddelen op de 
buitenzijde van de verpakking te vermelden expiratiedatum 
dient ruimschoots voldoende te zijn om effectief gebruik van 
het hulpmiddel mogelijk te maken zonder expiratie, zulks 
gelet op de gebruikelijke doorlooptijd van het betreffende 
hulpmiddel bij Opdrachtgever. 

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door 

Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van 
een gebrek in zijn product, waardoor het niet de veiligheid 
biedt of eigenschappen heeft die men gerechtigd is te 
verwachten. 

14.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door 
Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van 
handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van 
degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst 
zijn betrokken. 

14.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever, waaronder begrepen 
haar personeel en overig bij Opdrachtgever werkzame 
personen, voor aanspraken van derden op vergoeding van 
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de 
vorige twee leden en zal op eerste verzoek van 
Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel 
zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met 
Opdrachtgever – een en ander ter beoordeling door 
Opdrachtgever – verweren tegen aanspraken als hiervoor 
bedoeld. 

14.4 Leverancier is gedurende de periode dat de overeenkomst 
van toepassing is adequaat verzekerd voor de volgende 
risico’s: 
� Wettelijke aansprakelijkheid; 
� Bedrijfs-, beroeps-, en productaansprakelijkheid  

14.5 Een kopie van de polis van de gesloten 
verzekeringsovereenkomst, afgesloten door Leverancier, 
dient voor aanvang van de overeenkomst toegezonden te 
worden aan Opdrachtgever. Alle gevolgen voor het eventueel 
niet of onvoldoende verzekerd zijn van Leverancier komen 
volledig voor rekening en risico van Leverancier zelf. 

 
Artikel 15. Geheimhouding 
15.1 Leverancier is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot 

al hetgeen hem ter kennis komt of is gekomen van 
Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin des woords. 

15.2 Leverancier staat er voor in dat al haar medewerkers en door 
haar ingeschakelde derden aan een gelijkluidende 
geheimhoudingsverklaring zijn gehouden. Deze 
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geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van deze 
overeenkomst alsmede na beëindiging van de overeenkomst. 

15.3 Leverancier zal zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Opdrachtgever geen melding in publicaties of reclame-
uitingen maken van deze overeenkomst en/of de inhoud 
daarvan. 

 
Artikel 16. Industriële en intellectuele eigendom 
16.1 Leverancier staat er voor in dat het gebruik, daaronder 

begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde 
Goederen, of van de door hem ten behoeve van 
Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen 
inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van 
derden.  

16.2 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken, die 
voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid 
bedoelde rechten en zal Opdrachtgever alle schade 
vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk. 

 
Artikel 17. Overdracht 
17.1 Leverancier is niet gerechtigd enige verplichting, die voor 

hem voortvloeit uit deze overeenkomst, geheel noch 
gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij Opdrachtgever 
daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming 
voorwaarden te verbinden. 

17.2 Ongeacht voormelde toestemming blijft Leverancier 
onverminderd aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever 
met betrekking tot al hetgeen voortvloeit uit de overgedragen 
verplichting. 

 
Artikel 18. Orde, veiligheid en milieu 
18.1 Leverancier, zijn werknemers en de eventuele door hem met 

schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde 
personen/derden zijn gehouden de wettelijke veiligheids-, 
gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. De 
gevolgen van overtreding van enig voorschrift in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst zijn geheel voor 
rekening en risico van Leverancier. 

18.2 Leverancier, zijn medewerkers en eventuele door hem met 
schriftelijk toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde 
personen/derden, zijn gehouden de bedrijfsvoorschriften en 
reglementen van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu of anderszins, stipt na te leven. 

18.3 Indien er van een product en/of verpakking 
veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient Leverancier deze 
bladen altijd direct mee te leveren. 

18.4 Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten 
door emissies naar lucht, water of bodem dienen expliciet te 
worden aangemeld bij Opdrachtgever.  

18.5 Leverancier dient actief een verminderde belasting van het 
milieu van zijn producten, verpakkingen, grond- en 
hulpstoffen na te streven. 

 
Artikel 19. Ontbinding 
19.1 Indien Leverancier een of enige van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de overeenkomst, of van andere overeenkomsten 
die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet naar behoren 
nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of surseance 
van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of 
overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de 
onderneming van Leverancier, is hij van rechtswege in 
gebreke en heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van 
een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en/of 
betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te 

dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan 
Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder 
begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige 
schadevergoeding. 

19.2 Alle vorderingen die Opdrachtgever in de in het eerste lid 
genoemde gevallen op de Leverancier mocht hebben of 
verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

19.3 Indien Leverancier zicht beroept op niet toerekenbare 
tekortkoming heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst 
te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

 
Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen 
20.1 Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en 

Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
Buitenlandse wetgeving en verdragen worden uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

20.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door 
één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar 
aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen 
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Opdrachtgever statutair gevestigd is. 

 
Artikel 21. Slotbepalingen 
21.1 Het is Leverancier (of zijn personeel) niet toegestaan 

personeelsleden van Opdrachtgever te bewegen tot prestaties, 
toezeggingen en dergelijke tegen enige vorm van beloning of 
gift aan dat personeelslid, zonder welke beloning of gift de 
prestatie of de toezegging niet c.q. onder andere voorwaarden 
tot stand zou zijn gekomen. Indien het personeel van 
Leverancier in strijd met het hiervoor bepaalde handelt, zal 
Leverancier jegens Opdrachtgever zonder dat enige 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist, per overtreding 
aansprakelijk zijn voor een door Opdrachtgever geleden en te 
lijden schade, welke schade reeds nu voor alsdan forfaitair 
wordt vastgesteld op een bedrag van € 25.000,- per 
overtreding. De overige rechten van Opdrachtgever worden 
onverlet gelaten.  

21.2 Een beloning of gift aan een personeelslid dient te allen tijde te 
worden gemeld aan de facilitair manager en financieel 
manager van Opdrachtgever.  

21.3 Onder personeelsleden worden in dit artikel mede verstaan 
personen die al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze 
verbonden zijn aan één van de partijen. 
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AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET 
VERRICHTEN VAN ENKELE DIENSTEN EN HET AANNEMEN 
VAN WERK 
 
Artikel 22. Toepasselijkheid  
22.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanvragen, offertes en overeenkomsten waarbij 
Opdrachtgever als opdrachtgever optreedt bij het doen 
verrichten van diensten en/of het aannemen van werk door 
Leverancier.  

22.2 Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene 
inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij hiervan in de 
aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk of door de aard der 
artikelen wordt afgeweken.  

22.3 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder 
personeel van Leverancier mede verstaan het personeel van 
bedrijven die door Leverancier bij uitvoering van de 
overeenkomst zijn betrokken. 

 
Artikel 23. Eigendom en risico  
23.1 Het eigendom en het risico van de Goederen gaat over op 

Opdrachtgever nadat deze bedrijfsklaar zijn opgeleverd door 
Leverancier en door Opdrachtgever zijn goedgekeurd 
ingevolge artikel 13 van de algemene voorwaarden.  

 
Artikel 24. Personeel, equipment en materialen  
24.1 Door Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst 

ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Opdrachtgever 
gestelde bijzondere eisen en voorts aan de algemene eisen 
van vakbekwaamheid en deskundigheid.  

24.2 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van 
onvoldoende gekwalificeerd personeel is Opdrachtgever 
bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en 
is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.  

24.3 Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring 
van alle door Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst 
te gebruiken materialen en equipement en tot identificatie van 
personeel dat door Leverancier bij uitvoering van de 
overeenkomst wordt betrokken.  

 
Artikel 25. Terrein en gebouwen van Opdrachtgever 
25.1 Leverancier 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 Opdrachtgever waar de werkzaamheden 
moeten worden verricht, die uitvoering van de overeenkomst 
kunnen beïnvloeden.  

25.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst 
veroorzaakt door omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld 
zijn voor rekening en risico van Leverancier.  

 
Artikel 26. Werkzaamheden op het terrein/in de gebo uwen van 
Opdrachtgever 
26.1 Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de 

aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de 
gebouwen van Opdrachtgever geen belemmering vormen 
voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van 
Opdrachtgever en derden.  

26.2 Leverancier en zijn 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 Opdrachtgever geldende 
voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, 
gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te 
gedragen.  

26.3 Een exemplaar van voornoemde voorschriften en 
reglementen wordt Leverancier op zijn verzoek door 
Opdrachtgever ter beschikking gesteld.  

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP 
ZICHT- EN PROEFZENDINGEN AAN INSTELLINGEN EN 
CONSIGNATIE 
 

 
Artikel 27. Zicht- en proefzendingen  
27.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle 

zicht- en proefzendingen, waarbij Opdrachtgever als zicht- of 
proefnemer optreedt.  

27.2 Leverancier stelt Opdrachtgever volledig schadeloos voor alle 
schade aan Goederen of personen die voor Opdrachtgever of 
voor derden mocht ontstaan tijdens de zichtperiode, 
tengevolge van gebreken of andere aan de Goederen 
aanwijsbare afwijkingen en/of onvoldoende instructie over 
bediening/gebruik en/of anderszins het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming, danwel van onrechtmatige daad 
van Leverancier, diens personeel of van andere personen 
door Leverancier bij de uitvoering van het op zicht leveren 
betrokken.  

27.3 Leverancier zal Opdrachtgever geheel vrijwaren van 
aanspraken van derden, personeel van Opdrachtgever 
daaronder begrepen, tot vergoeding van schade als 
hierboven bedoeld. Indien door een derde een vordering te 
dezer zake tegen Opdrachtgever wordt ingesteld zal 
Opdrachtgever Leverancier daarvan onverwijld in kennis 
stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het 
overige zal Opdrachtgever zich van elke handeling te dezer 
zake onthouden, tenzij Leverancier hem daartoe toestemming 
geeft of Leverancier in gebreke blijft de vordering van de 
derde af te weren.  

27.4 Gedurende de zichtperiode en tijdens de transporten naar en 
van Opdrachtgever draagt Leverancier zorg voor verzekering 
van de Goederen en van de hiervoor omschreven 
aansprakelijkheid.  

27.5 Leverancier stelt Opdrachtgever voldoende 
gebruiksmaterialen ter beschikking om gedurende de proef- 
of de zichtperiode een adequaat gebruik te kunnen maken 
van het als proef- of zichtzending geleverde.  

 
Artikel 28. Consignatie  
28.1 Leverancier blijft eigenaar van de Goederen in consignatie tot 

het moment waarop Opdrachtgever de Goederen in gebruik 
neemt. De ingebruikname doet derhalve het eigendom 
overgaan.  

28.2 Leverancier verplicht zich de Goederen in consignatie te 
verzekeren tot het moment waarop het eigendom op 
Opdrachtgever is overgegaan. Tijdens de consignatie gaat 
Opdrachtgever als een goed huisvader met de Goederen om.  

28.3 Nadat Opdrachtgever heeft doorgegeven dat zij Goederen in 
gebruik heeft genomen, vult Leverancier de voorraad uiterlijk 
de volgende werkdag aan. 

28.4 Leverancier factureert de Goederen die door Opdrachtgever 
in gebruik zijn genomen aan Opdrachtgever.  

28.5 Leverancier kan in consignatie gegeven Goederen niet 
terughalen dan na overleg met Opdrachtgever.  

28.6 Indien na goedkeuring en ingebruikname van Goederen door 
Opdrachtgever zou blijken dat de Goederen niet aan de 
daaraan te stellen eisen voldoen, is Opdrachtgever 
gerechtigd om binnen acht dagen na het ontdekken van een 
eventueel gebrek bij Leverancier te reclameren. 

 
 

 


