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Afdeling Inkoop

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze inkoopvoorwaarden hebben de hierna
gebruikte begrippen en uitdrukkingen de
volgende betekenis:
opdrachtgever:
Christelijke Hogeschool Ede (afgekort CHE),
gebruiker van de inkoopvoorwaarden;
leverancier:
de wederpartij van de opdrachtgever
producten aanbiedt en/of levert;

die

overeenkomst:
de schriftelijk vastgelegde afspraken, inclusief
de inkoopvoorwaarden tussen de opdrachtgever
en de leverancier betreffende de levering van
producten aan de opdrachtgever;
partijen:
de opdrachtgever en de leverancier;
producten:
de door de leverancier aan de opdrachtgever
aangeboden c.q. geleverde goederen, diensten
en werkzaamheden; met uitzondering van
aanneming van werk;
inkoopvoorwaarden:
deze algemene inkoopvoorwaarden.
Artikel 2 - Algemeen
2.1 De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle
door de opdrachtgever met de leverancier te
sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle
overige
rechtshandelingen
en
rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en
de leverancier, waarbij de opdrachtgever al dan
niet optreedt als opdrachtgever bij het doen
verrichten van diensten en het leveren van
producten door de leverancier.
2.2 Een leverancier ten aanzien van wie deze
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn geweest,
wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het
van toepassing zijn van deze voorwaarden op
latere aanvragen van, aanbiedingen aan, orders
van
of
overeenkomsten
gesloten
met
opdrachtgever, ook al is dat niet steeds expliciet
(opnieuw) overeengekomen.
2.3 Afwijkingen op deze inkoopvoorwaarden zijn pas
van kracht als zij schriftelijk tussen de
opdrachtgever
en
de
leverancier
zijn
overeengekomen.
Toepassing
van
eigen
algemene voorwaarden van de leverancier of
van andere voorwaarden wijst opdrachtgever
van de hand.
2.4 Als enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige

bepalingen volledig van kracht. In
plaats van de eventueel ongeldige bepalingen
geldt een passende regeling die de bedoeling
van partijen en het door hen nagestreefde
economische resultaat op juridisch effectieve
wijze zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 3 - Offertes, totstandkoming en inhoud van
een overeenkomst
3.1 Aanvragen voor een offerte binden de
opdrachtgever niet maar gelden als een
uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 De offerte van de leverancier is onherroepelijk
gedurende een termijn van minstens dertig
dagen nadat deze de opdrachtgever heeft
bereikt, tenzij de opdrachtgever bij zijn
aanvraag voor het uitbrengen van een offerte
een andere termijn stelt.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de opdrachtgever een schriftelijke
opdracht bij de leverancier plaatst en deze
opdracht door de leverancier aan de
opdrachtgever schriftelijk is bevestigd of als de
schriftelijke opdracht van de opdrachtgever
gericht is op een door de leverancier
uitgebrachte offerte.
3.4 Indien
een
schriftelijke
opdracht
door
opdrachtgever wordt geplaatst zonder een
daaraan voorafgaande aanbieding van de
leverancier, dan komt de overeenkomst tot
stand indien en op het moment dat de
leverancier de opdracht binnen veertien dagen
na dagtekening van de opdracht schriftelijk
accepteert. Bij gebreke van een schriftelijke
acceptatie door de leverancier komt de
overeenkomst tot stand indien en op het
moment dat binnen veertien dagen na
dagtekening van de opdracht de producten
overeenkomstig de opdracht worden geleverd
en/of de werkzaamheden worden verricht.
3.5 Van de overeenkomst maken de bijlagen
onlosmakelijk deel uit, zoals de door de
opdrachtgever
goedgekeurde
tekeningen,
modellen, specificaties, keuringsvoorschriften,
bestekken en dergelijke.
3.6 Een overeenkomst gesloten door bemiddeling
van vertegenwoordigers of tussenpersonen wordt
eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door
opdrachtgever aan de leverancier. Wordt de
juistheid van deze schriftelijke bevestiging niet
binnen acht dagen betwist, dan is de inhoud
daarvan bindend.
Artikel 4 - Prijs en prijsherziening
4.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW, luidt
in euro’s en omvat alle kosten in verband met
de nakoming van de verplichtingen van de
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4.2

4.3

4.4

4.5

leverancier. De leverancier geeft ook aan welk
BTW tarief van toepassing is.
De prijs die partijen overeenkomen is vast,
tenzij de overeenkomst de omstandigheden
vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden
en ook hoe die aanpassing tot stand komt.
Als de leverancier tijdens de duur van de
overeenkomst meer dan incidenteel aan één of
meerdere afnemers in Nederland of daarbuiten
lagere prijzen en/of tarieven in rekening brengt
en/of hogere kortingspercentages verleent voor
producten
die
naar
aard
en
omvang
vergelijkbaar zijn, zal de leverancier ook voor
de opdrachtgever de prijzen en/of tarieven op
dit lagere niveau en de verleende hogere
kortingen op het hogere niveau stellen.
Deze aanpassing geldt met ingang van de datum
waarop de leverancier deze lagere prijzen en/of
tarieven en/of hogere kortingspercentages is
gaan hanteren
De leverancier is verplicht om de opdrachtgever
uit eigen beweging over deze lagere prijzen
en/of tarieven en/of hogere kortingen te
informeren.

Artikel 5 - Facturering, betaling en bankgarantie
5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen, zal de opdrachtgever de
factuur binnen dertig dagen na ontvangst
betalen, mits hij de levering heeft goedgekeurd,
alle bijbehorende documenten heeft ontvangen
en de leverancier alle verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen.
5.2 Het is de leverancier niet toegestaan om
kredietbeperkingstoeslagen toe te passen.
5.3 De leverancier is verplicht ervoor te zorgen dat
facturen aan de opdrachtgever worden
verzonden aan CHE t.a.v. Dienst Financiën,
postbus 80, 6717BB Ede. De volgende gegevens
vermelden: a) het nummer en de dagtekening
van de opdrachtbevestiging of de overeenkomst;
b) de naam van de contactpersoon bij de
opdrachtgever; c) alle overige overeengekomen
gegevens, zoals factuurdatum, factuuradres en
indien van toepassing het artikelnummer
gespecificeerd naar aantal.
5.4 De opdrachtgever behoeft de leverancier niet te
betalen voor de geleverde producten, zolang de
facturen niet alle in het voorgaande lid
genoemde
gegevens
vermelden.
De
opdrachtgever zal de leverancier hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis stellen.
5.5 De opdrachtgever heeft het recht om door hem
aan de leverancier verschuldigde betalingen te
verrekenen met bedragen die de leverancier –
op welke grond dan ook - is verschuldigd aan de
opdrachtgever.

5.6

5.7

Betaling ontslaat de leverancier niet
van enige garantie en/of aansprakelijkheid die
voortvloeit uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst en houdt voor de opdrachtgever
op geen enkele wijze afstand van recht in.
De opdrachtgever is bevoegd, bijvoorbeeld in de
situatie van termijnbetalingen, te verlangen dat
de leverancier voor eigen rekening een
onvoorwaardelijke
en
onherroepelijke
bankgarantie laat afgeven door een voor de
opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de
nakoming van de verplichtingen door de
leverancier zeker te stellen.

Artikel 6 - Levering
6.1 Levering geschiedt franco door aflevering op de
overeengekomen plaats van aflevering, stipt op
het overeengekomen tijdstip en/of binnen de
overeengekomen termijn. De overeengekomen
opdracht
wordt
uitgevoerd
op
de
overeengekomen plaats van verrichting, stipt op
het overeengekomen tijdstip en/of binnen de
overeengekomen termijn.
6.2 De levertijd begint op de dag waarop de
opdrachtgever schriftelijk opdracht geeft. In
geval van mondelinge of telefonische opdracht
begint de levertijd op de dag waarop de
opdrachtgever
de
opdracht
schriftelijk
bevestigt.
6.3 Keuring, controle en/of beproeving van
producten overeenkomstig artikel 12 van deze
inkoopvoorwaarden houdt noch levering noch
afname noch acceptatie in.
6.4 De leverancier is verantwoordelijk voor het
transport van de producten tot aan de aflevering
aan opdrachtgever of aan een door haar
aangewezen derde. Uit dien hoofde is de
leverancier aansprakelijk voor alle schade welke
is veroorzaakt tijdens het transport van de
producten, ongeacht de wijze waarop deze
schade is ontstaan.
6.5 Overeengekomen termijnen zijn fataal. Door de
enkele overschrijding van de overeengekomen
termijn is de leverancier in verzuim en
gehouden alle schade die hieruit voortvloeit bij
opdrachtgever
of
een
derde
waarmee
opdrachtgever contracteert, te vergoeden. De
opdrachtgever is in dit geval gerechtigd om
hetzij aan de leverancier een nadere termijn te
stellen waarbinnen de leverancier aan zijn
verplichtingen dient te voldoen, hetzij de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei
schade gehouden te zijn.
6.6 De leverancier is, onverminderd het bepaalde in
het vorige lid, bij overschrijding van de
overeengekomen
leveringstermijn
een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van
0,1% van de prijs van de desbetreffende
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6.7

6.8

producten, voor elke dag dat de tekortkoming
voortduurt, tot een maximum van 10%. Als de
levering blijvend onmogelijk is geworden, is de
maximumboete onmiddellijk in haar geheel
verschuldigd.
Als de leverancier op enigerlei wijze vervroegd
wenst te leveren, is daarvoor schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever vereist. Als
de leverancier vervroegd levert, zal betaling
gebeuren
conform
de
oorspronkelijk
overeengekomen betalingstermijn(en).
De leverancier geeft de opdrachtgever
onmiddellijk schriftelijk bericht zodra hij weet
of behoort te weten dat hij niet tijdig of niet
naar behoren zal kunnen leveren. Daarbij
vermeldt hij de omstandigheden die daarvoor de
aanleiding zijn en op welke wijze hij de
dreigende tekortkoming zoveel mogelijk zal
voorkomen en de schadelijke gevolgen ervan zal
beperken.

Artikel 7 - Eigendom
7.1 De eigendom van de producten gaat over op de
opdrachtgever op het moment van levering.
7.2 De opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de
overdracht van de eigendom van producten
en/of de hiervoor bestemde materialen en
onderdelen op een eerder tijdstip dan het
tijdstip van aflevering zal plaatsvinden. De
leverancier zal dan de producten merken als
herkenbaar eigendom van de opdrachtgever en
haar vrijwaren voor verlies, beschadiging en
uitoefening van rechten door derden.
7.3 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
dan wel voor zijn rekening door de wederpartij
aangeschafte of vervaardigde materialen,
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software, blijven
eigendom van de opdrachtgever dan wel worden
eigendom van de opdrachtgever op het moment
van aanschaf of vervaardiging.
7.4 De leverancier is verplicht de in het vorige lid
bedoelde
hulpmiddelen
te
merken
als
herkenbaar eigendom van de opdrachtgever,
deze in goede staat te onderhouden en voor zijn
rekening te verzekeren tegen alle risico's zolang
de leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen
als houder optreedt.
7.5 Alle in het derde lid genoemde hulpmiddelen
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de leverancier en mogen niet door hem
zonder voorafgaande schriftelijke instemming
van de opdrachtgever worden gebruikt,
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis
van derden worden gebracht.

Artikel 8 – Milieu en verpakking

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Producten dienen zo min mogelijk
stoffen te bevatten die onder de Wet
milieugevaarlijke stoffen (Wms) vallen. Als een
product stoffen bevat die onder de Wms vallen,
zal de leverancier ook een milieuvriendelijk
alternatief voor het product aanbieden.
Producten dienen zo min mogelijk niet
biologisch
afbreekbare
bestanddelen
te
bevatten.
Producten en/of samenstellende materialen
dienen zoveel mogelijk navulbaar, herbruikbaar
en/of recyclebaar te zijn.
De leverancier streeft ernaar een product te
leveren dat in het afvalstadium bij de
gebruikelijke verwerkingsmethode zo min
mogelijk milieubelasting veroorzaakt.
De producten moeten behoorlijk en zo
milieuvriendelijk mogelijk zijn verpakt (tenzij
de aard van de producten zich hiertegen verzet)
en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij
bij normaal vervoer de plaats van bestemming in
goede staat bereiken.
De opdrachtgever heeft het recht voor rekening
en risico van de leverancier transport- en
verpakkingsmaterialen aan deze te retourneren.

Artikel 9 – Documentatie
9.1 De leverancier is verplicht de gebruikelijke
bijbehorende documentatie en de op basis van
de overeenkomst te leveren documentatie,
voorafgaande aan of tegelijkertijd met de
levering van de producten, ter beschikking te
stellen aan de opdrachtgever.
9.2 Alle documentatie en toelichtingen die de
leverancier specifiek voor de opdrachtgever
heeft opgesteld moeten in het Nederlands zijn
gesteld.
9.3 De opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze
documentatie,
waaronder
begrepen
het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik en
voor het gebruik door derden voor de
opdrachtgever.
9.4 De leverancier is verplicht om de documentatie
en toelichtingen ook elektronisch aan de
opdrachtgever beschikbaar te stellen.
Artikel 10 - Wijziging van de opdracht
10.1 De opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat
de omvang en/of hoedanigheid van de te
leveren
producten
wordt
gewijzigd.
Wijzigingen
worden
schriftelijk
overeengekomen.
10.2 De leverancier is verplicht de opdrachtgever
vooraf toestemming te vragen over iedere
verandering
in
de
samenstelling
of
eigenschappen van de door hem aan de
opdrachtgever te leveren producten. Zonder
die toestemming is de leverancier verplicht te
leveren conform de opdracht.
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10.3

10.4

10.5

Als wijziging extra kosten met zich meebrengt,
zijn deze voor rekening van de partij die de
wijziging heeft voorgesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
Als wijziging vermindering van de kosten met
zich meebrengt, zal de leverancier de prijs
dienovereenkomstig verlagen.
Als een wijziging naar het oordeel van de
leverancier
gevolgen
heeft
voor
de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip
van de levering is hij verplicht om, voordat hij
de wijziging doorvoert, de opdrachtgever
hierover zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen 8 werkdagen na de kennisgeving
van de verlangde wijziging, schriftelijk te
informeren. Als deze gevolgen voor de prijs
en/of levertijd naar het oordeel van de
opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van
de aard en de omvang van de verlangde
wijziging, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst te ontbinden door middel van
een schriftelijke kennisgeving, tenzij dit gelet
op de omstandigheden onredelijk zou zijn. Een
ontbinding op grond van dit artikel geeft geen
der partijen recht op vergoeding van enigerlei
schade.

Artikel 11 - Garantie
11.1 De leverancier garandeert dat de producten
beantwoorden aan de overeenkomst en
beschikken over de eigenschappen en
specificaties
die
zijn
overeengekomen,
voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking,
vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het
aan de leverancier kenbaar gemaakte doel en
voldoen aan de wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften en ook aan de eisen
van de binnen de branche gehanteerde
veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals
deze gelden op het tijdstip van levering.
11.2 Voor alle producten geldt een garantieperiode
van tenminste twaalf maanden, tenzij anders
is overeengekomen.
11.3 Tijdens de garantieperiode is de leverancier
verplicht om alle gebreken die zich aan de
geleverde producten voordoen binnen een
door de opdrachtgever gestelde redelijke
termijn voor eigen rekening te herstellen,
tenzij deze gebreken aantoonbaar het gevolg
zijn van normale slijtage of onoordeelkundig
gebruik.
Artikel 12 - Keuring en controle
12.1 De opdrachtgever heeft te allen tijde het
recht de producten te keuren. Hij kan deze
keuring verrichten zowel voorafgaande aan,
als tijdens of na de levering.

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Indien bij keuring, controle en/of
beproeving van de te leveren producten blijkt
dat deze producten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, heeft de opdrachtgever het
recht om de geleverde producten binnen een
termijn van dertig dagen na aflevering door
middel van een schriftelijke mededeling af te
keuren.
Ingeval van afkeuring van de producten
voorafgaande aan, tijdens dan wel na de
levering, gaan de eigendom en het risico van
de afgekeurde producten op de leverancier
over vanaf de datum van dagtekening van de
in het vorige lid bedoelde schriftelijke
mededeling.
In het geval dat de opdrachtgever de
geleverde
producten
afkeurt,
zal
de
leverancier, onverminderd het bepaalde in
artikel 17 en 18 van de inkoopvoorwaarden en
als de aard van de levering zich hiertegen niet
verzet, binnen een door de opdrachtgever te
bepalen termijn en voor zijn rekening
zorgdragen voor herstel of vervanging (ter
keuze van de opdrachtgever) van de geleverde
producten. Als de leverancier niet aan deze
verplichting voldoet binnen de door de
opdrachtgever gestelde termijn is de
opdrachtgever gerechtigd de benodigde
producten van een derde af te nemen of
maatregelen door een derde te laten nemen
voor rekening en risico van de leverancier
Als de leverancier niet binnen twee weken na
de melding van de afkeuring de afgekeurde
producten op eigen kosten terughaalt, heeft
de opdrachtgever het recht de betreffende
producten aan de leverancier voor diens
rekening en risico te retourneren.
Keuring, controle en/of beproeving door de
opdrachtgever ontslaat de leverancier nimmer
van
enige
garantieverplichting
of
aansprakelijkheid.

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom
13.1 De geleverde producten moeten vrij zijn van
alle lasten en beperkingen en aanspraken van
derden, inclusief beperkingen die voortvloeien
uit octrooien, auteursrechten of andere
intellectuele
eigendomsrechten,
met
uitzondering van lasten, beperkingen en
aanspraken die de opdrachtgever uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft aanvaard.
13.2 De leverancier vrijwaart de opdrachtgever
tegen alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit of verband houden met
inbreuk op het in het vorige lid gestelde en zal
de opdrachtgever alle schade vergoeden die
daarvan het gevolg is.
13.3 Eventuele auteursrechten op de producten
draagt de leverancier uitdrukkelijk over aan de

Pagina 5 van 7

Afdeling Inkoop

opdrachtgever en hij verricht hiervoor, voor
zover noodzakelijk, op eerste verzoek van de
opdrachtgever al die (rechts)handelingen die
daarvoor nodig zijn.
Artikel 14 – Personeel en derden
14.1 Het personeel dat de leverancier bij de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt
moet voldoen aan de door de opdrachtgever
gestelde eisen en bij afwezigheid van deze
eisen
aan
de
algemene
eisen
van
vakbekwaamheid en deskundigheid.
14.2 Als naar het oordeel van de opdrachtgever
sprake is van onvoldoende gekwalificeerd
personeel, is de opdrachtgever bevoegd om
verwijdering van dit personeel te bevelen en is
de leverancier verplicht tot onmiddellijke
vervanging met inachtneming van het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
14.3 Als de leverancier voor de uitvoering van de
overeenkomst gebruik wil maken van diensten
van derden dan mag hij dit pas na verkregen
schriftelijke
toestemming
van
de
opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd
aan de goedkeuring redelijke voorwaarden te
verbinden.
14.4 De opdrachtgever heeft het recht te vragen
om identificatie van personeel dat of derden
die door de leverancier bij de uitvoering van
de overeenkomst worden betrokken.
14.5 De leverancier zal personeel dat of derden die
tijdelijk of permanent afwezig zijn, zo spoedig
mogelijk vervangen door personen, die qua
deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring
minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijk
ingezette personen.
14.6 Als bepaalde diensten bij uitstek afhankelijk
zijn van de kwaliteiten van het ingezette
personeel of derden, zal de leverancier de
betrokken werknemer(s) of derde(n) eerst ter
goedkeuring voorstellen aan de opdrachtgever.
Deze goedkeuring zal niet op onredelijke
gronden worden onthouden.
Artikel 15 – Werkzaamheden bij de opdrachtgever
15.1 De leverancier zorgt ervoor dat zijn
aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn
personeel op het terrein en in de gebouwen
van de opdrachtgever geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van de
werkzaamheden van de opdrachtgever.
15.2 De leverancier en zijn personeel zullen zich,
voordat zij hun werkzaamheden voor de
uitvoering van de overeenkomst starten, op de
hoogte stellen van de inhoud van de op het
terrein en in de gebouwen geldende
voorschriften en reglementen over onder
andere veiligheid, gezondheid en milieu en

15.3

zullen zich overeenkomstig deze
voorschriften en reglementen gedragen.
De leverancier staat ervoor in dat ook door
hem ingeschakelde derden zich houden aan
het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 – Geheimhouding en boete
16.1 De leverancier zal het bestaan, de aard en de
inhoud van de overeenkomst en eventueel
daaraan voorafgaande rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen
evenals
overige
bedrijfsinformatie van de opdrachtgever
geheim houden. Hij zal hierover niets
openbaar
maken
zonder
schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever. De
leverancier zal door hem ingeschakelde
werknemers
en
derden
eenzelfde
geheimhoudingsplicht opleggen en hij staat
ervoor
in
dat
zij
zich
aan
deze
geheimhoudingsplicht houden.
16.2 In geval van overtreding van het bepaalde in
het voorgaande lid verbeurt de leverancier aan
de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 500 per gebeurtenis, en van € 500
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van de opdrachtgever
op volledige schadevergoeding, als zijn schade
groter is dan het boete- bedrag.
16.3 De in dit artikel omschreven verplichting blijft
ook na afloop of na (tussentijdse) beëindiging
van de overeenkomst van kracht.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 De leverancier is jegens de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van een gebrek in de door de leverancier aan
de opdrachtgever geleverde producten of die
het gevolg is van een tekortkoming in de
nakoming
van
zijn
verplichtingen
voortvloeiende uit de met de opdrachtgever
gesloten overeenkomst, onverschillig of het
gebrek of de tekortkoming te wijten is aan
gebreken en/of tekortkomingen in door de
leverancier van derden betrokken zaken.
17.2 De leverancier is jegens de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van een handelen of nalaten van zichzelf, van
zijn personeel of van degenen die door hem bij
de uitvoering van de overeenkomst zijn
betrokken.
17.3 De leverancier vrijwaart de opdrachtgever en
door de opdrachtgever ingeschakelde derden
voor aanspraken wegens schade van derden
van welke aard of uit welken hoofde ook, die
verband houdt met de uitvoering van de
overeenkomst. Hieronder is begrepen schade
als gevolg van veiligheidsgebreken in de zin
van de productaansprakelijkheidwetgeving, of
als gevolg van handelen of nalaten van de

Pagina 6 van 7

Afdeling Inkoop

17.4

17.5

17.6

leverancier, zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden.
De leverancier zal de opdrachtgever of door de
opdrachtgever ingeschakelde derden alle met
aanspraken als bedoeld in het vorige lid
verband houdende schade en/of kosten waaronder begrepen eventuele kosten van
juridische bijstand - volledig vergoeden.
De leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid
als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren
en de opdrachtgever desgewenst inzage in de
betreffende polissen verlenen.
De opdrachtgever is jegens de leverancier niet
aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan
bij de uitvoering van deze overeenkomst, door
toedoen van de opdrachtgever, tenzij deze
schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van de opdrachtgever.

Artikel 18 - Ontbinding, opschorting en verrekening
18.1 De opdrachtgever is, onverminderd haar recht
de betaling op te schorten en nakoming te
vorderen en onverminderd haar recht op
schadevergoeding,
gerechtigd
de
overeenkomst met onmiddellijke ingang door
middel van een schriftelijke mededeling te
ontbinden: - bij overschrijding van de
overeengekomen termijn als bedoel in artikel
6.1 van de inkoopvoorwaarden; - indien ten
aanzien van de leverancier faillissement of
(voorlopige) surséance van betaling wordt
aangevraagd en ingeval van ontbinding,
stillegging of liquidatie van de onderneming
van de leverancier.
18.2 De opdrachtgever is, onverminderd haar recht
de betaling op te schorten en nakoming te
vorderen en onverminderd haar recht op
schadevergoeding,
gerechtigd
na
ingebrekestelling, waarbij een redelijke
termijn voor nakoming is gegund, de
overeenkomst
door
middel
van
een
schriftelijke mededeling aan de leverancier te
ontbinden:
o
indien
de
leverancier
enige
verplichting op grond van de
overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt;
o
indien de opdrachtgever goede
gronden heeft om te vrezen dat de
leverancier niet in staat is dan wel

18.3

18.4

18.5

in staat zal zijn om aan
zijn verplichtingen voortvloeiende
uit de met de opdrachtgever
gesloten overeenkomst te voldoen
en de leverancier op verzoek van
de opdrachtgever niet en/of
onvoldoende zekerheid stelt voor
de nakoming van de verplichtingen;
o
indien
de
opdrachtgever
de
geleverde
producten
overeenkomstig het bepaalde in
artikel
12
van
de
inkoopvoorwaarden
heeft
afgekeurd.
De opdrachtgever is in deze gevallen evenzeer
gerechtigd de betalingsverplichtingen op te
schorten en/of de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen, zonder dat de
opdrachtgever tot enige verplichting tot
schadevergoeding gehouden is.
Alle vorderingen die de opdrachtgever in deze
gevallen op de leverancier mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
De leverancier is niet gerechtigd zich jegens
de opdrachtgever op enig opschortingrecht of
verrekening te beroepen. De leverancier heeft
geen recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien hij zelf in
verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht, geschillen
19.1 Op de rechtsverhouding van de opdrachtgever
en de leverancier is Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van de bepalingen
van internationale verdragen inzake de
totstandkoming van (koop)overeenkomsten en
inzake internationale koop van roerende
lichamelijke zaken.
19.2 De gewone rechter te Arnhem is bij uitsluiting
bevoegd kennis te nemen van alle geschillen
die voortvloeien uit de rechtsverhouding
tussen de opdrachtgever en de leverancier of
naar aanleiding van nadere overeenkomsten
die voortvloeien uit de rechtsverhouding.
Partijen zullen echter trachten eerst in der
minne overeenstemming te bereiken.
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