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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN (2017-1.0) Stichting Lezen en Schrijven®   

I ALGEMEEN 
 
1. Definities 

 
De navolgende begrippen worden met een beginhoofdletter gebruikt en hebben de volgende betekenis: 
 
1.1 Dienst: 

De door de Leverancier te verrichten werkzaamheden daarvan overeenkomstig de in de Inkoopvoorwaarden gestelde eisen. 
 

1.2 Documentatie:  
De handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse taal. 

 
1.3 Inkoopvoorwaarden:  

Deze algemene voorwaarden. 
 
1.4 Leverancier: 

Opdrachtnemer. 
 

1.5 Levering: 
De (af)levering van het Product en/of Dienst, inclusief eventuele montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de 
Inkoopvoorwaarden gestelde eisen. 
 

1.6 Opdracht: 
Een feitelijke opdracht of bestelling van Opdrachtgever aan Leverancier tegen de Inkoopvoorwaarden. Het kan een Levering of 
Dienst of een combinatie van beide betreffen. 
 

1.7 Opdrachtgever: 
Stichting Lezen en Schrijven. 

 
1.8 Opdrachtnemer: 

De Leverancier. 
 
1.9 Partij(en): 

Opdrachtgever en Leverancier afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van de context. 
 
1.10 Product: 

De door de Leverancier op grond van de Inkoopvoorwaarden te leveren zaken en/of bijbehorende Diensten. 
 
 

II VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING 
 
2. Deelname 

 
2.1 Op Opdrachten zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing waarmee Partijen zich naar elkaar verplichten.  

 
2.2 Contactpersonen als dusdanig herkenbaar kunnen hun Partij vertegenwoordigen en binden. Mondelinge mededelingen, 

toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
 

3. Levering en eigendomsoverdracht 
 

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van Product en/of Dienst door Leverancier op de overeengekomen 
leveringsdatum of -data, binnen de overeengekomen leveringstermijn(en) of op het overeengekomen tijdstip, op het door de 
Opdrachtgever opgegeven afleveringsadres en –plaats en draagt de Leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het 
vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de 
verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband houden de formaliteiten (Delivered Duty Paid). 
 

3.2 Eerdere levering van Product en/of Dienst dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling. 

 
3.3 Opdrachtgever is bevoegd een Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor de Leverancier met zich zou brengen. 

 
4.  Documentatie 
 
4.1 De Leverancier zal Opdrachtgever voorzien van duidelijke en voldoende Documentatie over de eigenschappen en 

gebruiksmogelijkheden van het Product. 
 
4.2 Opdrachtgever is gerechtigd Documentatie openbaar te maken en te verveelvoudigen, uitsluitend ten behoeve van de beoogde 

kring van gebruikers. 
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4.3 De Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met 
betrekking tot Documentatie geldend mochten maken. 
 

5. Verpakking 
 

5.1 Producten dienen deugdelijk te zijn verpakt en mogen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld naar de stand van de 
wetenschap ten tijde van de Levering, milieubelastend zijn of worden, vermoed dit te zijn of op andere wijze een bedreiging voor 
de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.  
 

5.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om verpakkingsmaterialen van of betreffende de Levering aan en op kosten van Leverancier 
te retourneren.  

 
6. Verwerking persoonsgegevens 

 
6.1 Voor zover Leverancier persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Leverancier als bewerker in de zin van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt en geldt tevens artikel 17 lid 2 Wbp. Leverancier is niet gerechtigd om op enig 
moment de persoonsgegevens die hij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan 
voor een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 
 

6.2 Leverancier zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand 
van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de 
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling 
en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Leverancier legt de maatregelen schriftelijk vast.  

 
6.3 Leverancier verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wbp, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasselijke gedragscode van Opdrachtgever. 
Het voorgaande geldt onverkort ook voor grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van 
persoonsgegevens naar niet EU- landen. 

 
6.4 Leverancier verleent Opdrachtgever zijn volledige medewerking om betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun 

persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat 
persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Opdrachtgever het standpunt van betrokkene 
bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. 
 

7. Garantie 
 

7.1 Leverancier garandeert dat Product en/of Dienst aan de Inkoopvoorwaarden beantwoordt, vrij van gebreken is en geschikt is voor 
het doel waarvoor Product en/of Dienst is bestemd. Product en/of Dienst beantwoordt niet aan de Inkoopvoorwaarden, indien 
Product en/of Dienst niet de eigenschappen bezit die Opdrachtgever mocht verwachten. Voor Producten en Diensten die daarvoor 
in aanmerking komen gelden aanvullende garantiebepalingen die onderling overlegd worden. Er geldt altijd een garantietermijn van 
minimaal 12 maanden op Producten. 
 

7.2 Voor zover Opdrachtgever of in de Inkoopvoorwaarden geen nadere omschrijving van de aan Product en/of Dienst te stellen eisen 
is gegeven, dient Product en/of Dienst in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van 
deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu, te voldoen. 

 
7.3 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat Product en/of Dienst niet aan de Inkoopvoorwaarden beantwoordt, indien hij 

Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Indien Leverancier een 
dergelijke kennisgeving ontvangt, zal deze binnen de door Opdrachtgever gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit 
verhelpen. 

 
7.4 Leverancier garandeert dat het geleverde Product en/of Dienst vrij is van iedere bijzondere last of beperking die Opdrachtgever niet 

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.  Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen iedere aanspraak ter zake.  
 

8. Keuring 
 

8.1 Keuring van Product en/of Dienst kan op verzoek Opdrachtgever plaatshebben door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever 
aangewezen derde, bij de Leverancier voorafgaande aan de Levering. Opdrachtgever is evenwel niet gehouden een dergelijke 
Keuring uit te voeren. 
 

8.2 Indien Opdrachtgever Product en/of Dienst wenst te keuren: 
a) zal Leverancier Product en/of Dienst op een zodanig tijdstip voor keuring gereed houden dat de overeengekomen levertijden 

worden nagekomen; 
b) zal Leverancier, zonder kosten voor de Opdrachtgever, aan de keuring meewerken en een geschikte ruimte en redelijke 

personele en materiële hulp ter beschikking stellen; 
c) geschiedt de keuring, indien Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen 

deskundige dan komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Leverancier.  
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8.3 Indien Opdrachtgever te leveren Product en/of Dienst afkeurt, is Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van 
Opdrachtgever, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld ontbrekende of herstelde of vervangende Product en/of 
Dienst voor een nieuwe keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van dit artikel onverkort. De afkeuring door 
Opdrachtgever bij de eerste / eerdere keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn tenzij anders 
overeengekomen. 
 

8.4 De keuring van het Product en/of de Dienst door of namens Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat Product en/of Dienst 
voldoet aan de gegeven garanties. 

 
9. Geheimhouding 

 
9.1 Leverancier gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming 

door Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 
 

9.2 Leverancier maakt alle door Opdrachtgever verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakte of bekend geworden gegevens 
en kennis, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, 
behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 

 
9.3 Leverancier stelt op verzoek van Opdrachtgever alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader 

van de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, binnen 10 werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden 
aan Opdrachtgever ter beschikking. 

 
10. Aansprakelijkheid 
 
10.1 Een Partij is aansprakelijk voor de schade die de andere Partij, heeft geleden dan wel mocht lijden door of in verband met het 

toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van diens verplichtingen. Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de 
andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is: 
a) voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en €300.000,- 

per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
b) voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- 

per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
c) voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- 

per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
d) voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: €1.500.000,- 

per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
e) voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per 

contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. 
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 
 

10.2 Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden.  
 

10.3 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens de belasting- en sociale 
verzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid 
in dit verband. De aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in het derde lid is niet van toepassing. 
 

IV FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
11. Prijzen en tarieven 
 
11.1 Aan het uitbrengen van eventuele offertes zit geen vergoeding verbonden voor Leverancier. 
 
11.2 De overeengekomen prijzen zijn, inclusief alle kosten waaronder kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, 

assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten alsmede voorrijkosten, reiskosten, 
administratiekosten et cetera. De prijzen luiden in euro (excl. BTW). 

 
11.3 De prijzen zijn vast, tenzij indexering is overeengekomen. Prijsindexering kan alleen ingaan per 1 januari van het volgende 

kalenderjaar en enkel gebaseerd worden op de juiste CBS index. Op lopende opdrachten kan geen indexering plaatsvinden.  
 

12. Facturering en betaling 
 
12.1 Het recht op betaling ontstaat na Levering. 

 
12.2 De opdrachtnemer is verplicht de referentiecode of het verplichtingsnummer die de opdrachtgever verstrekt, te vermelden op de 

factuur. Facturen zonder volledige codering worden niet in behandeling genomen door de opdrachtgever 
 

12.3 Opdrachtgever betaalt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet 
binnen deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b lid 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
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12.4 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke 
inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Leveringen en/of Diensten geeft 
Leverancier niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 

 
12.5 Betaling van een factuur door Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat  Product en/of Dienst voldoet aan de eisen en garanties. 
 
12.6 Opdrachtgever is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die de Leverancier aan Opdrachtgever 

verschuldigd is. Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Partijen geen 
overeenstemming bestaat, opschorten. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke 
twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur. 

 
12.7 Indien Opdrachtgever (een) betaling(en) verricht vóór de Levering en/of Dienst, kan deze verlangen dat door Leverancier 

voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie “op afroep” wordt afgegeven ter waarde van het (de) te betalen 
bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. De kredietinstellingsgarantie “op afroep” wordt 
afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling. 

 
12.8 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert Leverancier de factuur in door Opdrachtgever 

eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet Leverancier opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk 
bestede dagen of uren, waarbij Leverancier een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft alsmede eventuele 
overige kosten. 

 
12.9 Meerwerk wordt door Leverancier na voltooiing van de meerwerkzaamheden en acceptatie daarvan door Opdrachtgever, apart 

gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de 
hand van authentieke documenten, gespecificeerd. 

 
12.10 Leverancier vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Leverancier 

brengt ter verkrijging van een Opdracht tot meerwerk een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte 
meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Voor meerwerk gelden dezelfde voorwaarden en uitgangspunten als 
aangegeven in de oorspronkelijke opdracht. 

 
12.11 Opdrachtgever kan de door Leverancier verzonden factuur door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in 

artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De controle is vertrouwelijk en strekt zich 
niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval 
bedoelde kosten voor rekening van Leverancier komen. 

 
V VERTRAGING, TEKORTSCHIETEN, OVERMACHT, ONTBINDING 
 
13. Dreigende vertraging  

 
13.1 Indien de voortgang van de Levering vertraging dreigt te ondervinden, bericht Leverancier dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met 

vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Leverancier maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen. 
 
13.2 Binnen 5 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de 

voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de 
dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Inkoopvoorwaarden 
toekomen onverlet. 

 
13.3 Op het moment dat Leverancier in gebreke is anders dan door overmacht, kan hem een direct opeisbare boete worden opgelegd 

van 1% van de prijs van het Product en/of de Dienst voor elke dag dat hij in gebreke is, tot een maximum van 10%. Indien de realisatie 
van de Opdracht anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete  onmiddellijk geheel verschuldigd. De 
boete komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen de vordering tot 
nakoming van de verplichting tot levering (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden) en het recht op 
schadevergoeding van directe schade.  
 

14. Tekortschieten in de nakoming 
 
14.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige 

Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de 
overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een 
redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming 
binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. 
 

14.2 Indien afgeleverde Product en/of Dienst niet aan de eisen en/of garanties voldoet of een bepaling uit de Inkoopvoorwaarden niet 
wordt nagekomen, kan de Opdrachtgever eisen dat Leverancier Product en/of Dienst herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide 
kosten komen voor rekening van Leverancier. Het recht van Opdrachtgever om alsnog nakoming te verlangen wordt niet aangetast, 
tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd. 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

© 2017. Stichting Lezen en Schrijven®, AIV Leveringen en diensten versie 1.0 d.d. 1 december 2017 
 5 

 
14.3 Indien Leverancier niet, nadat hij daartoe door Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet, 

is Opdrachtgever, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen: 
a) vervanging of herstel van Product en/of Dienst door een derde op kosten en voor rekening van  Leverancier; 
b) retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van Leverancier en ontbinding van de Opdracht en 

dientengevolge creditering van (het gedeelte) van de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald. 
 

15. Overmacht 
 

15.1 In geval van tijdelijke overmacht stelt Leverancier  Opdrachtgever daarvan onmiddellijk  schriftelijk in kennis onder vermelding van 
de oorzaak en de voorgestelde oplossing.  Opdrachtgever is bevoegd te kiezen tussen: 

a) het verlenen van uitstel aan Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Inkoopvoorwaarden 
gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken. Indien Leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om 
zijn verplichtingen alsnog na te komen, is Opdrachtgever bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang buiten rechte te 
ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn; of 

b) ontbinding van de Opdracht buiten rechte met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten 
aan Leverancier gehouden te zijn. 

 
15.2 In geval van blijvende overmacht van Leverancier stelt deze Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis en is Opdrachtgever 

bevoegd om de Opdracht met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten 
aan Leverancier gehouden te zijn. 

 
15.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, 

transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van 
Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier.  

 
16. Ontbinding 
 
16.1 Onverminderd hetgeen in de Inkoopvoorwaarden is bepaald, kan elk van de Partijen een Opdracht door middel van een aangetekend 

schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere Partij te zijn gehouden, 
indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 
 

16.2 Indien één der Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de Inkoopvoorwaarden niet kan nakomen, 
heeft de andere Partij het recht de Opdracht door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn 
buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding door de opzeggende Partij 
ontstaat. Ontbinden kan niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de 
omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond. 

 
16.3 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Opdracht door middel 

van een aangetekend schrijven ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier te zijn gehouden, indien 
Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Leverancier  
zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd, 
Leverancier zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, dan wel 
Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Opdracht na te zullen komen, omkoping of 
belangenverstrengeling of in geval Leverancier een fusie of splitsing aangaat. 

 
16.4 Indien de Opdracht is ontbonden, zal Leverancier de reeds door Opdrachtgever aan hem verrichte betalingen terugbetalen, 

vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Opdracht gedeeltelijk 
is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben. 

 
16.5 Opdrachtgever is gerechtigd, onverminderd haar verdere rechten, de Opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

door haar enkele schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht haar recht op schadevergoeding, in de 
navolgende gevallen: 

a) Indien binnen de bedrijfsvoering van Leverancier of diens leveranciers sprake is van discriminatie, kinderarbeid of 
ontoereikende arbeidsomstandigheden of door Leverancier aangeboden zaken niet zijn geproduceerd conform de door de 
Europese Unie of Nederlandse overheid gestelde milieuvoorschriften; 

b) indien een rechterlijke of arbitrale instantie verbiedt dat Partij(en) (verdere) uitvoering geven aan de Opdracht. 
 

VI DIVERSEN 
 
17. Intellectuele eigendomsrechten  

 
17.1 Partijen mogen de uit de Inkoopvoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere 

Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden 
verbinden.  

 
17.2 Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten bij 

Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Inkoopvoorwaarden door Leverancier  op het 
moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan 
wordt aanvaard. 
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17.3 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde 
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 
Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van 
alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving 
zodanige afstand toelaat. 

 
17.4 Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan 

Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Leverancier aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet 
opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Leverancier  garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van 
vorenbedoeld gebruiksrecht. 

 
17.5 Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de 

verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag 
Opdrachtgever  van de beoogde resultaten van de Opdracht gebruik blijven maken. 

 
17.6 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke 
daaronder begrepen. Leverancier verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot 
voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 

 
18. Verzekering 
 
18.1 Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder 

begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever. Voor 
Diensten geldt dat Leverancier zich adequaat verzekerd heeft en zal houden voor beroepsaansprakelijkheid. 

 
18.2 Leverancier legt op verzoek van Opdrachtgever een gewaarmerkt verzekeringscertificaat dan wel een verklaring van de verzekeraar 

betreffende het bestaan van deze verzekering over.  
 

19. Nietige en vernietigde bepalingen 
 

19.1 Indien één of meer bepalingen van de Inkoopvoorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de 
overige bepalingen hun rechtskracht.  

 
20. Vervolgopdracht 

 
20.1 Leverancier kan aan een Opdracht geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. 

 
21. Voortdurende verplichtingen 

 
21.1 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Opdracht voort te duren, behouden nadien hun werking. 

Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garantie,  aansprakelijkheid, ongedaan making, Documentatie,  geheimhouding, 
geschillen en toepasselijk recht. 

 
22. Geschillen en toepasselijk recht 
 
22.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van Opdrachten zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse 

rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd.  
 
22.2 Op Opdrachten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de “United Nations Convention on 

contracts for the sale of goods” (het “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten. 
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