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Algemene Inkoopvoorwaarden 8020 Consultancy & Interim Services  
 
Artikel 1: Definities 
1.1 Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de met hoofdletters 
beginnende woorden en uitdrukkingen in de Algemene Voorwaarden 
gedefinieerde woorden en uitdrukkingen met de volgende betekenis: 
Overeenkomst: de schriftelijke en vastgelegde afspraken (of Inkooporder) 
tussen de Koper en de Leverancier met betrekking tot de Levering van 
Goederen en/of de Verlening van Diensten; 
Koper: 8020 Consultancy & Interim Services,  statutair gevestigd aan de 
Oosteinderweg 502 te Aalsmeer in Nederland, de gebruiker van deze 
Algemene Voorwaarden; 
Levering van Goederen: het verstrekken van goederen en/of 
eigendomsrechten, met inbegrip van de Levering van Documentatie en 
software, aan de Koper, of het onder controle van de Koper brengen van 
goederen en/of eigendomsrechten; 
Documentatie: alle in de taal van de Koper en in het Engels opgestelde 
documentatie die deel uitmaakt van de Diensten en/of Goederen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot (digitale) tekeningen, kwaliteits-, 
materiaal-, test- en garantiecertificaten, CE-certificaten, handleidingen, 
gebruiksaanwijzingen en andere documenten die nodig zijn voor het 
gebruik en/of het onderhoud; 
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden van de 
Koper; 
Goederen: voorwerpen en eigendomsrechten, met inbegrip van software, 
die een waarde vertegenwoordigen in het economisch verkeer; 
Gegevensdragers: papieren documenten en/of dragers van digitale 
informatie en/of andere gegevensdragers die de prestaties/resultaten van 
de Leverancier weergeven en die uit hoofde van de Overeenkomst ter 
beschikking van de Koper worden gesteld (of moeten worden gesteld); 
Verlening van Diensten: de voor de Koper te verlenen diensten, met 
inbegrip van het ter beschikking stellen van mankracht, het aanbesteden 
van werk en de voltooiing daarvan; 
Leverancier: de (potentiële) wederpartij van de Koper;  
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
verzoeken, offertes en overeenkomsten inzake de Levering van Goederen 
en/of de Verlening van Diensten door de Leverancier aan de Koper. 
2.2 Afwijkingen van en/of toevoegingen aan deze Algemene 
Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer de Koper en de Leverancier deze 
schriftelijk overeenkomen. 
2.3 De Algemene Voorwaarden van de Leverancier, of enige andere 
overeenkomst, zijn niet van toepassing, tenzij de partijen dit schriftelijk 
overeenkomen. Bij een geschil tussen (bepalingen van) deze Algemene 
Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Leverancier hebben 
deze Algemene Voorwaarden de bovenhand.  
2.4 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden 
prevaleert boven vertalingen hiervan. 
 
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1 De Overeenkomst wordt tot stand gebracht wanneer: 
a. de ondertekende of elektronisch overgedragen Overeenkomst door 

de Koper naar de Leverancier wordt verzonden; 
b. de Leverancier de Overeenkomst ten uitvoer legt zonder de door de 

Koper ondertekende Overeenkomst te hebben teruggestuurd; 
c. wanneer de Leverancier de mondelinge Overeenkomst uitvoert en 

daarvoor toestemming heeft gekregen van de Koper. 
Artikel 4: Orders en orderbevestiging 
4.1 De Koper behoudt zich het recht voor de geplaatste order te 
annuleren wanneer de Leverancier deze niet binnen 3 werkdagen na 
ontvangst bevestigt door middel van een orderbevestiging. 
4.2 Indien de orderbevestiging afwijkt van de oorspronkelijke order is 
de Koper er alleen aan gebonden nadat hij schriftelijk en binnen drie 
werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging uitdrukkelijk instemt met 
de afwijking.  
 

Artikel 5: Verkrijgbaarheid van onderhoud en reserveonderdelen 
Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Leverancier onderhoud moet 
verrichten en/of reserveonderdelen moet leveren, garandeert de 
Leverancier dat het onderhoud en de reserveonderdelen die nodig zijn voor 
het repareren en onderhouden van de Goederen tegen redelijke prijzen 
en/of tarieven verkrijgbaar zijn voor de Koper, voor de duur van tien jaar na 
de laatste Levering van gekochte Goederen, tenzij in de Overeenkomst een 
andere termijn is vastgelegd. 
 
Artikel 6: Prijs- en betalingsvoorwaarden 
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn vaste prijzen en tarieven voor de duur 
van de Overeenkomst, tenzij de partijen bij de totstandbrenging van de 
Overeenkomst anders overeenkomen. 
6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen en tarieven in 
euro's. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, omvatten de prijzen alle 
kosten in verband met de naleving van de verplichtingen van de 
Leverancier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verpakkings-, 
transport- en documentatiekosten (waaronder de nodige informatie om de 
kwaliteit van de Goederen te beoordelen), verzekeringskosten en kosten in 
verband met wisselkoersen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), 
maar inclusief andere belastingen en heffingen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot milieuheffingen en invoer- en uitvoerrechten. 
6.3 De diensten worden verleend voor een definitieve totale nettoprijs 
die in de Overeenkomst wordt vermeld.  
6.4 Indien is bepaald dat vergoedingen geheel of gedeeltelijk worden 
gebaseerd op tarieven, is de Leverancier verplicht om gegevens bij te 
houden om te kunnen aantonen welke componenten deel uitmaken van de 
totale vergoeding die door de Koper verschuldigd is, zoals vermeld in de 
Overeenkomst met de Leverancier.  
6.5 Op de factuur moet het volgende worden vermeld: de datum en 
het nummer van de Overeenkomst, het ordernummer van de Koper, en de 
nummer(s), het aantal/de aantallen en de beschrijving(en) van de 
producten. De factuur moet ook aan de wettelijke eisen voldoen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot de prijs exclusief en inclusief btw, het 
btw-bedrag, het btw-nummer van de Leverancier, het inschrijvingsnummer 
bij de Kamer van Koophandel en de IBAN/BIC-code. 
6.6 Tenzij anders overeengekomen geschieden de betalingen op 
basis van gefactureerde nettobedragen, ofwel binnen 14 dagen met 3% 
korting, ofwel binnen 30 werkdagen na ontvangst van de correcte factuur, 
mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
(i) De Koper heeft de Goederen of Diensten aanvaard overeenkomstig 
artikel 9; 
(ii) De Koper heeft de Documentatie ontvangen, die volledig is en helder is 
opgesteld in de overeengekomen taal. 
Wanneer de Koper betaalt, komt dat geenszins neer op afstand van recht. 
6.7 Facturen kunnen op 2 manieren worden ingediend. De keuze dient 
echter uit één van de hierna genoemde opties te worden genomen: 
a. Papieren facturen dienen in enkelvoud (1 origineel), onder vermelding 
van het betreffende inkoopordernummer van Koper, te worden gericht aan; 
8020 Consultancy & Interim Services, Oosteinderweg 502, 1432 BR  
Aalsmeer, Nederland. 
b. Digitale (PDF) facturen dienen, onder vermelding van het betreffende 
inkoopordernummer van Koper, te worden gericht aan het volgende e-mail 
adres: invoices@8020cis.nl 
6.8 De Koper heeft het recht om de betaling van een factuur op te 
schorten wanneer hij van mening is dat de geleverde Goederen en/of de 
verleende Diensten niet voldoen aan de Overeenkomst en/of gebreken 
vertonen of wanneer de Leverancier anderszins niet aan zijn verplichtingen 
voldoet. 
6.9 Als waarborg dat de Leverancier zijn verplichtingen nakomt, heeft 
de Koper het recht om te eisen dat de Leverancier een onvoorwaardelijke 
en onherroepelijke bankgarantie afgeeft van een door de Koper 
geaccepteerde bank of de Koper andere waardepapieren verstrekt voordat 
de Koper overgaat tot betaling OF om een verklaring te eisen waarin staat 
dat de eigendom van de Goederen rechtstreeks overgaat naar de Koper, 
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overeenkomstig artikel 10, wanneer de Koper de overeengekomen 
vooruitbetaling voldoet aan de Leverancier. De Leverancier etiketteert de 
Goederen als de identificeerbare eigendom van de Koper. 
6.10 De Koper heeft te allen tijde het recht om door de Leverancier 
verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die de Koper 
verschuldigd is of zal zijn aan de Leverancier. 
 
Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst 
7.1 Wijzigingen van (de uitvoering van) de Overeenkomst of 
aanvullingen op de Overeenkomst kunnen alleen met de schriftelijke 
toestemming van de Koper worden doorgevoerd. 
7.2 De Koper heeft het recht de inhoud van de Overeenkomst in 
overleg met de Leverancier te wijzigen. De Koper heeft het recht 
tekeningen, modellen, gebruiksaanwijzingen, specificaties etc. met 
betrekking tot de  
Overeenkomst te wijzigen. De Koper stelt de Leverancier zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis van de wijzigingen. 
7.3 De Leverancier past alle door de Koper vereiste wijzigingen toe 
(waaronder wijzigingen van het tijdpad) wanneer die vanuit technisch en 
organisatorisch punt haalbaar zijn. Indien de gewenste wijziging volgens de 
Leverancier van invloed is op de overeengekomen prijs en/of 
leveringsdatum, stelt hij de Koper hiervan vóór doorvoering van de wijziging 
zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, doch niet later dan drie werkdagen 
na kennisgeving van de gewenste wijziging. Indien niet aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, wordt de gewenste wijziging niet geacht van 
invloed te zijn op de overeengekomen prijs en/of leveringsdatum. 
7.4 De gevolgen van wijzigingen worden vooraf schriftelijk 
overeengekomen. Indien de Koper vindt dat de gevolgen van de wijzigingen 
voor de prijs en de leveringsdatum onredelijk zijn gezien de aard en de 
reikwijdte van de wijziging, of indien geen overeenstemming wordt bereikt 
over de gevolgen van de wijzigingen, heeft de Koper het recht de 
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Leverancier te ontbinden. Indien de Koper besluit de Overeenkomst te 
ontbinden, betaalt de Koper de overeenkomstige redelijke kosten 
voorafgaand aan de ontbinding van de Overeenkomst aan de Leverancier. 
 
Artikel 8: Verplichtingen van de Leverancier 
8.1 De Leverancier wordt geacht voldoende kennis en expertise te 
hebben met betrekking tot de aard van de te leveren Goederen en/of 
Diensten, de reikwijdte van alle werkzaamheden in verband met de 
uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden. 
8.2 De Leverancier beschikt over de nodige kwalificaties om de 
Overeenkomst onafhankelijk en op eigen verantwoordelijkheid uit te 
voeren. 
8.3 De Leverancier wordt geacht op de hoogte te zijn van alle 
toepasselijke regels en aanbevelingen van nationale en internationale 
autoriteiten en van de gangbare gedragscodes. 
8.4 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet de Leverancier 
te allen tijde beschikken over de nodige vergunningen en/of 
toestemmingen. 
8.5 De Leverancier zorgt ervoor dat de Levering van de Goederen 
en/of Diensten ten minste het kwaliteitsniveau heeft dat gangbaar is in de  
bedrijfstak van de Leverancier. De Leverancier garandeert dat de Levering 
van Goederen en/of Diensten voldoet aan wat de Koper in dit verband mag 
verwachten. 
8.6 De Leverancier moet een (uitgaande) goedereninspectie 
verrichten voor de Goederen die aan de Koper worden geleverd, teneinde 
de kwaliteit van de Goederen te waarborgen. 
8.7 In het geval van kennelijke fouten, een onvolledige order of 
geschillen met betrekking tot de order, moet de Leverancier de Koper 
hiervan op de hoogte stellen alvorens over te gaan tot uitvoering of 
Levering. 
8.8 De Leverancier neemt alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de Goederen en/of Diensten geen inbreuk plegen op de rechten 
van derden (bijv. octrooien, handelsmerken, ontwerpen en auteursrechten).  
Artikel 9: Naleving en Levering 
9.1 De Levering of de naleving van de verplichtingen uit hoofde van 
de Overeenkomst vindt plaats op de overeengekomen plaats en tijd of 
binnen de overeengekomen termijn. De leveringstermijn is essentieel en 

wordt strikt in acht genomen. Voortijdige Leveringen mogen alleen worden 
verricht in de week voor de overeengekomen leveringsdatum. De Levering 
wordt als voltooid beschouwd wanneer alle Documenten beschikbaar zijn 
voor de Koper. De Levering omvat ook deelleveringen. Deelleveringen 
vereisen de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Koper. 
9.2 Bij de Levering van de Documentatie verkrijgt de Koper het vrije 
en overdraagbare recht om de Documentatie te gebruiken voor gebruik 
en/of installatie en/of inbouw en/of integratie en/of training en/of exploitatie 
en/of onderhoud en/of reparatie met betrekking tot de Goederen. De Koper 
heeft het recht de Documentatie kosteloos te kopiëren om zijn 
gebruiksrechten uit te oefenen. 
9.3 De Leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van de informatie en instructies in de Documentatie. De 
Leverancier corrigeert fouten of tekortkomingen in de verstrekte 
Documentatie zonder daarvoor de Koper kosten in rekening te brengen. 
9.4 Wanneer de Leverancier reden heeft om aan te nemen dat de 
Levering vertraging oploopt, stelt hij de Koper hiervan onmiddellijk in kennis 
en bevestigt hij dit vervolgens schriftelijk, onder vermelding van de redenen 
voor de vertraging en de vermoedelijke duur. 
9.5 De Koper heeft het recht de overeengekomen leveringslocatie te 
wijzigen en de overeengekomen Levering uit te stellen. De Koper stelt de 
Leverancier hiervan uiterlijk drie werkdagen vóór levering schriftelijk in 
kennis. Wanneer de Levering wordt uitgesteld, verzekert de Leverancier de 
goederen en slaat hij ze op een veilige plek op, in een adequate verpakking 
en gescheiden, en zodanig dat duidelijk is dat de goederen bestemd zijn 
voor de Koper. De Koper betaalt de overeengekomen bijbehorende 
redelijke kosten aan de Leverancier. 
9.6 Goederen moeten dusdanig worden verpakt dat zij hun 
bestemming in goede staat bereiken en dat zij kunnen worden opgeslagen. 
Alle kosten in verband met de verpakking van de Goederen komen voor 
rekening van de Leverancier. De Leverancier is aansprakelijk voor schade 
als gevolg van het onjuist verpakken van de Goederen. 
9.7  Elke overeengekomen handelsvoorwaarde moet worden 
uitgelegd in overeenstemming met de laatste versie van de IncoTerms, 
uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. Indien 
er geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, dan zal de 
levering op basis van Delivered At Place (DAP), gelost, op door Koper 
aangewezen locatie geschieden.  
9.8 Het risico met betrekking tot de Goederen wordt na de Levering 
en de aanvaarding van de Goederen door de Koper overgedragen. 
9.9 De eigendom van de Goederen gaat na de Levering over op de 
Koper. De Koper heeft het recht te eisen dat de eigendom van de Goederen 
eerder overgaat op de Koper, in overeenstemming met artikel 10. In dat 
geval etiketteert de Leverancier de Goederen als de identificeerbare 
eigendom van de Koper en stelt hij de Koper schadeloos in geval van 
verlies, schade en de uitoefening van rechten van derden. 
 
Artikel 10: Aanvaarding 
10.1 Levering komt niet neer op aanvaarding. 
10.2 De Koper inspecteert, test en/of probeert de Goederen en/of 
Diensten uit (of laat ze inspecteren, testen en/of uitproberen) binnen een 
redelijke leveringstermijn. Inspectie komt niet neer op aanvaarding en 
ontheft de Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst. 
10.3 Indien en voor zover de Goederen moeten beschikken over 
eigenschappen die pas na de instelling, montage, installatie of inbouw van 
de Goederen kunnen worden vastgesteld, worden de Goederen niet 
geïnspecteerd voordat het beoogde gebruik van de Goederen dusdanig tot 
stand is gebracht dat kan worden beoordeeld of de Goederen van de 
Leverancier voldoen. 
10.4 In geval van afwijzing kan de Koper de Leverancier de opdracht 
geven de Overeenkomst binnen een redelijke, door de Koper vastgestelde 
termijn uit te voeren volgens de overeengekomen eisen, waarbij de Koper 
het recht heeft om aanwijzingen te geven. In dat geval zijn de bepalingen 
van dit artikel weer mutatis mutandis van toepassing. Wanneer de 
geleverde Goederen en/of Diensten voor de tweede keer worden 
geweigerd, kan de Koper de Overeenkomst uitvoeren op kosten van de 
Leverancier of een derde partij opdracht geven om de Overeenkomst uit te 
voeren. 
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10.5 Afwijzing komt geenszins neer op uitstel van de overeengekomen 
leveringsdatum, tenzij de Koper schriftelijk heeft ingestemd met uitstel. 
10.6 Enkel indien de Koper de Goederen en/of Diensten heeft 
aanvaard of indien sprake is van voorwaardelijke aanvaarding, wanneer de 
resterende kwesties schriftelijk zijn afgehandeld door de Koper, zijn de 
Goederen en/of Diensten aanvaard. 
10.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde heeft de Koper het recht 
om inspecties en voortgangscontroles uit te voeren tijdens de uitvoering 
van de Overeenkomst. De Koper voert de inspectie(s) en 
voortgangscontroles uit op een manier die de voortgang van de 
werkzaamheden minimaal beïnvloedt. De Leverancier verleent zijn 
volledige medewerking tijdens inspecties en voortgangscontroles. 
10.8 Voordat de Levering wordt verricht en/of aanvaard, heeft de 
Koper het recht om (delen van) het tot dusver verrichte werk te gebruiken 
voor zover de Koper dit wenselijk en/of nodig acht. 
10.9 Bij aanvaarding wordt de Leverancier niet vrijgesteld van zijn 
aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen defecten, ongeacht of de 
Koper een inspectie heeft verricht. 
 
Artikel 11: Garantie 
11.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en/of 
Diensten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en over de 
overeengekomen kenmerken beschikken, vrij zijn van gebreken, geschikt 
zijn voor hun beoogde doel en voldoen aan de wettelijke eisen en aan de 
andere toepasselijke wetgeving en/of algemeen aanvaarde normen, zowel 
nationaal als internationaal, die van toepassing zijn ten tijde van de 
Levering. De Leverancier garandeert dat hij alle rechten inzake en met 
betrekking tot de Goederen en/of Diensten bezit of dat hij vrij over die 
rechten kan beschikken. 
11.2 Indien de Overeenkomst of de toepasselijke wet- of regelgeving 
niet anders bepaalt, biedt de Leverancier volledige garantie voor de 
Goederen en/of Diensten gedurende 24 maanden na de Levering. 
11.3 De Leverancier verhelpt binnen de garantieperiode vallende 
defecten en/of onvolkomenheden binnen een redelijke, door de Koper 
bepaalde termijn. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 
de Leverancier. 
11.4 Indien de reparaties dringend moeten worden verricht heeft de 
Koper het recht om, na overleg met de Leverancier, de reparaties op kosten 
van de Leverancier uit te voeren (of te laten voeren). In zeer dringende 
gevallen kan de Koper ook besluiten om niet vooraf te overleggen, in welk 
geval de Koper de Leverancier zo spoedig mogelijk na verrichting van de 
reparaties in kennis stelt. 
11.5 Indien de Koper daartoe reden ziet kan hij verzoeken om 
vervanging van alle Goederen en/of Diensten en/of onderdelen die volgens 
hem moeten worden vervangen. De Koper stelt de Leverancier schriftelijk 
in kennis van dit verzoek. In dat geval zorgt de Leverancier voor de nodige 
vervanging. 
11.6 De garantie en de garantieperiode vangen aan nadat de Koper 
reparaties of vervangingen heeft aanvaard waarop de garantievoorwaarden 
van toepassing zijn.  
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid en verzekering 
12.1 De Leverancier is aansprakelijk voor schade aan eigendommen 
en voor daaruit voortvloeiende schade of verliezen die de Koper leidt of zal 
leiden als gevolg van een toerekenbare niet-naleving van de Overeenkomst 
door de Leverancier, zijn personeel en/of degenen die door de Leverancier 
zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.  
12.2 De totale aansprakelijkheid voor schade is maximaal € 
1.000.000,00 per gebeurtenis, of, wanneer dit bedrag hoger is, de 
contractprijs per gebeurtenis.  
12.3 De bij lid 2 van dit artikel genoemde beperking van de 
aansprakelijkheid geldt niet wanneer de Leverancier de schade opzettelijk 
of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt en is niet van toepassing op 
lichamelijk letsel en/of overlijden.  
12.4 De Leverancier stelt de Koper schadeloos voor alle schadeclaims 
van derden zoals gespecificeerd in lid 1 van dit artikel. Met derden worden 
ook de werknemers van de Koper bedoeld alsook personen die werken 
volgens de instructies van de Koper. 

12.5 De Leverancier moet zich voldoende verzekeren tegen 
aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel. Op verzoek van de Koper 
verstrekt de Leverancier de betreffende beleidsdocumenten of een 
verklaring van de verzekeraar. 
12.6 Indien meerdere Leveranciers gezamenlijk een Overeenkomst 
met de Koper hebben gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk jegens de 
Koper voor al hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 
 
Artikel 13: Verzuim en ontbinding/beëindiging 
13.1 Elk verzuim van de Leverancier om aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst te voldoen, geeft de Koper het recht: 
a. om de Leverancier ertoe te dwingen binnen een redelijke termijn aan 

zijn verplichtingen te voldoen; 
b. om de gevolgen van het verzuim te laten verhelpen op kosten en 

risico van de Leverancier; 
c. om de uitvoering van de Overeenkomst over te nemen of geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan derden op kosten en risico van de 
Leverancier; 

d. om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te 
schorten, en/of  

e. om volledige schadeloosstelling te vorderen; 
dit alles geschiedt naar goeddunken van de Koper en onverminderd de 
andere rechten van de Koper met betrekking tot het verzuim, waarbij de 
Koper niet verplicht is de Leverancier enige schadeloosstelling te betalen 
om welke reden dan ook. 
13.2 Onverminderd zijn andere rechten heeft de Koper het recht om 
de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk voortijdig 
te ontbinden of beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de Leverancier, wanneer: 
a. de Leverancier, nadat hij in dit verband schriftelijk in gebreke is 

gesteld door de Koper, zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet binnen een 
redelijke termijn naleeft, niet tijdig naleeft of onvolledig naleeft; 

b. beslag is gelegd op een belangrijk deel van de activa van de 
Leverancier en deze beslaglegging niet binnen dertig dagen wordt 
opgeheven of ongedaan wordt gemaakt; 

c. een aanvraag voor uitstel van betaling of schuldsanering is 
ingediend, wanneer een faillissementsaanvraag is ingediend, 
wanneer de schuldeisers een particuliere schikking wordt 
aangeboden, wanneer de Leverancier bij een onherroepelijk vonnis 
insolvent wordt verklaard, wanneer uitstel van betaling wordt 
verleend of wanneer de aanvraag voor schuldsanering wordt 
gehonoreerd; 

d. de Leverancier al zijn activiteiten of een deel ervan staakt, zijn 
activiteiten overdraagt aan een derde partij, de meerderheid van de 
zeggenschap verandert binnen de Leverancier en/of wanneer de 
voor zijn activiteiten benodigde vergunningen en/of toestemmingen 
worden ingetrokken. 

13.3 Indien en voor zover de verplichting(en) van de Leverancier uit 
hoofde van de Overeenkomst de Levering van Gegevensdragers 
omvat(ten), draagt de Leverancier de eigendom van alle (ontwerp-) 
Gegevensdragers die in het kader van de Overeenkomst zijn gecreëerd 
onmiddellijk nadat de Koper de Overeenkomst op welke wijze dan ook heeft 
ontbonden of beëindigd, over aan de Koper.  
 
Artikel 14: Overmacht 
14.1 In het geval van een niet-toerekenbare tekortkoming bij het 
voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, oftewel 
overmacht, stellen de partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte van de 
situatie en van de verwachte duur ervan. De verplichtingen van de partijen 
worden opgeschort voor de duur van de overmacht, tenzij deze situatie 
langer duurt dan vier weken of dit in strijd is met de aard van de 
Overeenkomst. In beide gevallen zijn de partijen gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van compensatie te hoeven 
betalen. 
14.2 De partij die zich beroept op overmacht spant zich ervoor in om 
de oorzaken van de overmacht geheel weg te nemen, of weg te nemen 
voor zover dat redelijkerwijs van die partij kan worden verwacht. 
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14.3 Bij vertraging of verzuim van de kant van een partij bij deze 
Overeenkomst wordt deze partij verschoond indien en voor zover hier 
overmacht aan ten grondslag ligt. In het kader van deze Overeenkomst 
komt overmacht neer op een oorzaak of gebeurtenis die redelijkerwijs niet 
te voorzien is of anderszins niet wordt veroorzaakt door, noch onder 
controle staat van de partij die zich op overmacht beroept, met inbegrip van 
overmacht, branden, overstromingen, explosies, oproer, oorlogen, 
orkanen, sabotage, terrorisme, door de overheid opgelegde beperkingen, 
overheidsdaden, bevelen en stakingen (anders dan die welke bij de 
Leverancier plaatsvinden) die verhinderen dat de Leverancier de Goederen 
kan leveren. 
 
Artikel 15: Intellectuele en industriële eigendomsrechten, broncode, 
geheimhouding  
15.1 Alle gegevens, informatie en documenten die de Koper ter 
beschikking van de Leverancier moet stellen met het oog op de uitvoering 
van de Overeenkomst, hetzij uit hoofde van de wet, hetzij gezien de aard 
van de Overeenkomst tussen de partijen (bijv. engineer-to-order), en die 
eigendom zijn van de Koper of het voorwerp zijn van intellectuele en/of 
industriële eigendomsrechten van de Koper, worden/zijn de exclusieve 
eigendom van de Koper, en de Leverancier moet de desbetreffende 
rechten van de Koper eerbiedigen.  
De Koper is eigenaar van uitvindingen die tijdens de looptijd van deze 
Overeenkomst worden gedaan om aan de Overeenkomst te voldoen. De 
Koper verkrijgt bovendien het exclusieve, onbeperkte, wereldwijde, 
royaltyvrije gebruiksrecht ten aanzien van alle auteursrechten die tijdens 
het project of de werkzaamheden zijn ontstaan en ten aanzien van de 
ontwerpen waar auteursrecht op rust.  
Indien sprake is van eigendomsrechten of andere rechten van de verkoper 
die de Koper of zijn klanten kunnen belemmeren in het gebruik van de 
Goederen en/of Diensten, onderdelen of methoden waarop deze 
Overeenkomst van toepassing is, verleent de verkoper de Koper voor 
onbepaalde tijd een onbeperkt, royaltyvrij recht dat kan worden uitgebreid 
tot al zijn klanten en leveranciers, of zorgt de verkoper ervoor dat dit recht 
wordt verleend door derden.  
De verkoper garandeert dat hij niet op de hoogte is van eventuele 
eigendomsrechten die het gebruik door de Koper van de Goederen en/of 
Diensten, onderdelen en/of methoden waarop deze Overeenkomst van 
toepassing is, kunnen verstoren of verhinderen.  
Na beëindiging van de Overeenkomst is de Leverancier verplicht om alle 
gegevens, informatie en documenten van de Koper onmiddellijk te 
retourneren en is hij verplicht eventuele exemplaren daarvan onmiddellijk 
te vernietigen en/of onherroepelijk te verwijderen en moet hij de Koper 
onmiddellijk schriftelijk melden dat hij alle gegevens, informatie en 
documenten van de Koper heeft geretourneerd en eventuele kopieën 
daarvan onmiddellijk heeft vernietigd en/of onherroepelijk heeft verwijderd 
en derhalve niet langer over exemplaren daarvan beschikt.  
15.2 De Leverancier garandeert de Koper het vrije en ongestoorde 
gebruik van de geleverde Goederen en van de uitvindingen die de 
Leverancier toepast en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst. De Leverancier garandeert dat hij geen inbreuk pleegt op 
de industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten 
en/of andere rechten van derden.  
15.3. De Leverancier stelt de Koper schadeloos voor alle vorderingen die 
derden indienen wegens inbreuk op hun rechten, ongeacht eventuele 
fouten. De beperking van artikel 12.2 is hier niet van toepassing. Deze 
schadeloosstelling betreft ook de vergoeding van advocaatkosten en 
andere kosten die de Koper in verband met zijn rechtsbescherming maakt.  
15.4 In het geval van een inbreuk als bedoeld in lid 3 van dit artikel 
heeft de Leverancier de plicht om onverwijld het gebruiksrecht voor de 
Koper te verwerven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, of, wanneer dit niet 
mogelijk is, om onverwijld de geleverde Goederen te vervangen door 
gelijkwaardige Goederen die geen inbreuk plegen op de rechten van 
derden, of om de Goederen in zoverre te vervangen dat de inbreuk 
onverwijld wordt opgeheven. Dit alles geschiedt na overleg met de Koper 
en op voorwaarde dat de Goederen blijven voldoen aan de desbetreffende 
bepalingen in de Overeenkomst en dat ze geschikt zijn voor het beoogde 
doel. 

15.5 Indien de Overeenkomst voorziet in de ontwikkeling van software 
of indien de Levering van Goederen de beschikbaarheid van software 
omvat, is de Leverancier op verzoek van de Koper verplicht om de Koper 
te voorzien van de desbetreffende broncode of om deze ter beschikking te 
stellen van een onafhankelijke geschikte derde partij, onder nader overeen 
te komen voorwaarden, zodat de Koper toegang kan krijgen tot deze 
broncode in geval van faillissement van de Leverancier of indien de 
Leverancier niet langer in staat of bereid is om software in stand te houden 
of beschikbaar te stellen. 
15.6  De Leverancier betracht strikte geheimhouding tegenover derden 
met betrekking tot alle gegevens, documenten, bedrijfsinformatie en andere 
informatie van de Koper, waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
redelijkerwijs moet begrijpen, evenals alle gegevens, documenten, 
bedrijfsinformatie en andere informatie die door de Koper als vertrouwelijk 
zijn aangemerkt en waarvan de Leverancier tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst in kennis wordt gesteld. De Leverancier legt een soortgelijke 
geheimhoudingsplicht op aan zijn personeel en aan eenieder die door de 
Leverancier wordt betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
 
Artikel 16: Overname van de Overeenkomst en onderaanbesteding 
16.1 De Leverancier huurt geen onderaannemer in om de 
Overeenkomst ten uitvoer te leggen, tenzij de Koper daar schriftelijk mee 
instemt en de Leverancier: 
a. ervoor zorgt dat alle onderaannemers onderworpen zijn aan de 
voorwaarden van de Overeenkomst en zichzelf schriftelijk verbinden tot de 
bepalingen van artikel 15.6 en/of een toepasselijke 
geheimhoudingsovereenkomst. 
b. De Leverancier blijft jegens de Koper aansprakelijk voor de prestaties 
van de onderaannemers. De Koper heeft het recht om voorwaarden te 
verbinden aan deze instemming. 
16.2 Indien en voor zover de Overeenkomst met toestemming van de 
Koper volledig of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meerdere 
onderaannemers, blijft de Leverancier jegens de Koper hoofdelijk 
aansprakelijk voor het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst. De Leverancier stelt de Koper schadeloos voor 
schadeclaims ingediend door derden die door de Leverancier zijn 
ingeschakeld. 
 
Artikel 17: Ongeldigheid, nietigheid 
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, 
nietig of vernietigbaar zijn, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de 
andere bepalingen. Een dergelijke bepaling wordt vervangen door een 
bepaling die de strekking en de betekenis van de oorspronkelijke bepaling 
zo dicht mogelijk benadert. 
 
Artikel 18: Toepasselijk recht, geschillen 
18.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en 
de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. De toepassing van het Verdrag 
der Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken ("Weens Koopverdrag") is uitgesloten. 
18.2        Indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de 
Overeenkomst, proberen de partijen het geschil in redelijkheid en te 
goeder trouw te beslechten, tenzij sprake is van dringende 
omstandigheden, in welk geval de partijen een kort geding kunnen 
aanspannen. Iedere partij kan bepalen dat de andere partij zich door een 
hoge vertegenwoordiger laat bijstaan in de onderhandelingen. Iedere 
partij heeft te allen tijde het recht om de schikkingsonderhandelingen te 
beëindigen en om een procedure in te leiden zoals bedoeld in lid 3 van dit 
artikel. 
18.4       Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan met betrekking tot 
de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het district van de 
vestigingsplaats van de Koper, tenzij de partijen schriftelijk anders 
overeenkomen. 
18.5 Een geschil tussen de partijen is nooit een reden voor de 
Leverancier om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te 
schorten. 


