Inkoopvoorwaarden Stichting Hogeschool Leiden voor Levering (IHLL-2020)

I ALGEMEEN
Artikel 1: Definities
In de Inkoopvoorwaarden Stichting Hogeschool Leiden voor Levering wordt verstaan onder:
a.
Documentatie: handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse taal;
b.
Inkoopvoorwaarden: onderhavige Inkoopvoorwaarden Stichting Hogeschool Leiden voor Levering (IHLL-2020), die van
toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;
c.
Levering: het Product in de macht brengen van Opdrachtgever en/of eventuele montage of installatie daarvan
overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen, onder welke titel dan ook;
d.
Offerte: schriftelijke, daaronder in deze Inkoopvoorwaarden ook begrepen met elektronische middelen gedane, aanbod
van Opdrachtnemer;
e.
Opdrachtgever: Stichting Hogeschool Leiden;
f.
Opdrachtnemer: wederpartij van Opdrachtgever die aan Opdrachtgever het Product levert, dan wel degene met wie
Opdrachtgever overweegt om een Overeenkomst ter zake daarvan aan te gaan;
g.
Opdracht: schriftelijke opdracht tot Levering c.q. het schriftelijk aanvaarden van de Offerte van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever; de Opdracht leidt tot de Overeenkomst, mits ondertekend door een daartoe bevoegde persoon van
Opdrachtgever;
h.
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst of Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze
Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;
i.
Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk of gezamenlijk;
j.
Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
k.
Product: de aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te leveren roerende zaak of
roerende zaken;
l.
Social Return: aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen,
alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachtbevestigingen en alle Overeenkomsten die tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komen betreffende een Levering.
2. Afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk
tussen Partijen zijn overeengekomen. De afwijking geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.
3. In het geval dat één of meer bepalingen in de Overeenkomst waarop de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn van de
Inkoopvoorwaarden afwijken, dan geldt het bepaalde in de Overeenkomst.
4. De toepasselijkheid van een verwijzing naar algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, hoegenaamd en in welke vorm
dan ook, wordt hierbij door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Gebruikelijke bedingen zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
6. De toepasselijkheid van de ‘United Nations Convention on contracts for the International sale of goods’ (het Weens
Koopverdrag) is uitgesloten.
7. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de Inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en
aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan Opdrachtnemer en zullen op een door Opdrachtgever te
bepalen tijdstip worden ingevoerd. Bij uitoefening van deze bevoegdheid zal Opdrachtgever de eisen van redelijkheid en
billijkheid in acht nemen. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de beoogde
ingangsdatum van de beoogde wijziging of aanvulling, mits hij dit Opdrachtgever uiterlijk vijftien (15) dagen na
kennisgeving van de wijziging mededeelt.
II TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3: Offertes
1. Offerteaanvragen van Opdrachtgever gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte. Deze aanvragen
binden Opdrachtgever niet.
2. Offertes van Opdrachtnemers worden geacht tenminste gedurende drie (3) maanden na dagtekening bindend te zijn,
tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Offertes worden geacht een onherroepelijk aanbod van
Opdrachtnemer te zijn. Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om Opdrachtgever op de hoogte te stellen van
(aanstaande) prijsverlagingen, ook voordat een Overeenkomst tussen hen tot stand is gekomen.
3. De eventueel bij de Offerte ontvangen monsters worden niet door Opdrachtgever geretourneerd.
Artikel 4: Totstandkoming en wijziging Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte Opdracht of door
een schriftelijke Overeenkomst die ondertekend is door beide Partijen. Indien Opdrachtnemer zonder Opdracht of een
schriftelijke Overeenkomst aanvangt met werkzaamheden, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
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Tenzij sprake is van een door beide Partijen ondertekende Overeenkomst, komt de Overeenkomst tot stand doordat
Opdrachtgever de Offerte van Opdrachtnemer door middel van een Opdracht aanvaardt. Opdrachtnemer is verplicht de
Opdracht op juistheid te controleren. Indien de Opdracht op meer dan ondergeschikte punten van de Offerte afwijkt, dan
komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig de Opdracht, tenzij Opdrachtnemer de Opdracht binnen een termijn
van zeven (7) dagen na haar dagtekening schriftelijk verwerpt.
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde
of door de Opdrachtgever goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.
Alle in het kader van de Overeenkomst door Partijen over te leggen bescheiden dienen te zijn gesteld in de Nederlandse
taal.
Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst is slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen
zijn overeengekomen.

III UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 5: Levering
1. Opdrachtnemer is gehouden om het Product in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de
overeengekomen datum van Levering, binnen de overeengekomen leveringstermijn(en) of op het overeengekomen
tijdstip op de overeengekomen bestemming af te leveren. Opdrachtnemer draagt alle kosten en risico’s die verbonden
zijn aan het vervoer van het Product (Delivered Duty Paid).
2. Het Product wordt geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze door Opdrachtnemer op de door Opdrachtgever
aangewezen plaats is geleverd en Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven voor goede ontvangst en daar vrij
kan beschikken over dit Product.
3. Alle overeengekomen afleveringstermijnen en tijdstippen zijn fataal. Indien het Product niet is geleverd binnen de
overeengekomen termijn of op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen plaats, die aan de Overeenkomst
beantwoordt, zonder deugdelijke motivering van enig uitstel van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer zonder
ingebrekestelling in verzuim.
4. Opdrachtnemer dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever en daarbij
aan te geven welke omstandigheden hiertoe aanleiding geven, welke maatregelen door Opdrachtnemer zijn of worden
genomen ter voorkoming van vertraging alsmede de nieuwe afleverdatum. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van
deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst of wettelijke bepalingen.
5. Eerdere Levering van het Product dan op het overeengekomen tijdstip, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.
6. Bij Levering zal Opdrachtnemer steeds alle bijbehorende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, tekeningen,
specificaties, technische en revisiegegevens, Documentatie en overige informatie, die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig
heeft om optimaal gebruik te maken van het Product, meeleveren.
7. Iedere Levering dient door Opdrachtnemer steeds zodanig te geschieden dat de normale bedrijfsvoering en het
operationeel onderwijsproces van Opdrachtgever hierdoor niet gehinderd worden.
8. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet toegestaan.
9. Opdrachtgever is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor Opdrachtnemer met zich zou
brengen. Opdrachtnemer is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor Opdrachtgever op te slaan tot het moment
van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor Opdrachtnemer met zich zou brengen, in welk geval
Partijen in overleg zullen treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen.
Bovenbedoelde voorschriften en bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de door Opdrachtgever uitgestelde
Levering.
10. Opdrachtgever is gerechtigd het te leveren Product niet in ontvangst te nemen, indien aan de bovenbedoelde
voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
11. Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer voordat Levering van het Product heeft plaatsgevonden.
Artikel 6: Verpakking
1. Het Product dient deugdelijk te zijn verpakt en conform de voorschriften van Opdrachtgever en de bevoegde autoriteiten
te worden gekenmerkt.
2. Het Product mag 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.
3. Opdrachtnemer draagt zorg voor directe, milieuvriendelijke en correcte afvoer van de emballage, een en ander steeds
met inachtneming van ter zake geldende bij of krachtens de wet gestelde voorschriften.
Artikel 7: Keuring
1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om het Product te (doen) keuren, om vast te stellen of het Product voldoet
aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Middels een dergelijke keuring mag Opdrachtgever zich vergewissen
van de aard en de voortgang van het productieproces, de Leveringen c.q. de uitvoering van de Overeenkomst en de
daarbij gebruikte machines en grondstoffen. Opdrachtgever is evenwel niet gehouden een dergelijke keuring uit te
voeren.
2. Indien Opdrachtgever het Product wenst te keuren dient Opdrachtnemer hiervoor alle noodzakelijke medewerking te
verlenen. Opdrachtnemer zal in dat geval:
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a. het Product op een zodanig tijdstip voor keuring gereed houden dat de overeengekomen levertijden worden
nagekomen;
b. zonder kosten voor Opdrachtgever, desverlangd aan de keuring meewerken en een geschikte ruimte en personele
en materiële hulp die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft ter beschikking van Opdrachtgever stellen;
c. indien Opdrachtnemer verlangt dat de keuring in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem
aangewezen deskundige plaatsvindt, de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening nemen.
In het geval dat Opdrachtgever het Product afkeurt, dan zal hij Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk zijn klachten
voldoende duidelijk maken. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het Product terug te zenden naar
Opdrachtnemer, waarvoor de kosten en het risico voor rekening komen van Opdrachtnemer. Indien terugzending
redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Opdrachtgever het Product voor rekening en risico voor Opdrachtnemer onder zich
houden.
Indien Opdrachtgever het te leveren Product afkeurt, is Opdrachtnemer, onverminderd alle andere rechten of vorderingen
van Opdrachtgever, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of
vervangende Product 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.
Een keuring in de zin van dit artikel door of namens Opdrachtgever houdt geen Levering in en ontslaat Opdrachtnemer
niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. Een dergelijke keuring houdt evenmin erkenning in dat het Product
voldoet aan de overeenkomstig artikel 9 van de Inkoopvoorwaarden gegeven garanties.

Artikel 8: Risico en eigendomsoverdracht
1. De eigendom van het Product gaat van Opdrachtnemer over op Opdrachtgever op het moment van Levering zoals
beschreven in artikel 5 van de Inkoopvoorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een door Opdrachtnemer gemaakt eigendomsvoorbehoud wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en is niet van
toepassing.
3. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de persoon die het Product in ontvangst neemt daartoe bevoegd is.
Artikel 9: Garanties
1. Opdrachtnemer staat er voor in dat het geleverde Product is zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, van goede
kwaliteit is, nieuw is tenzij anders overeengekomen, vrij is van gebreken en geschikt is voor het doel waarvoor het
Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst, indien het Product niet de eigenschappen bezit
die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. Opdrachtnemer zal in geen geval afwijken van de
eisen die gespecificeerd zijn in de Overeenkomst, noch op enige andere wijze afwijken van de specificaties, zonder vooraf
verkregen schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.
2. Ongeacht de eventueel door Opdrachtgever gegeven nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen, dient
het Product in ieder geval aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke
eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.
3. Opdrachtnemer staat gedurende de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, gedurende twee (2) jaren
vanaf aanvaarding na Levering als bedoeld in artikel 5 van de Inkoopvoorwaarden, in voor de afwezigheid van enige
zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de
periode(n) gedurende welke het Product niet is gebruikt of niet volledig kon worden gebruikt als gevolg van een
tekortkoming als bedoeld in deze bepaling. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde zullen van
toepassing zijn op het Product dat ter vervanging is verstrekt en op vervangen of gerepareerde delen van het Product,
daaronder mede begrepen die delen van het Product waarop vervangende of gerepareerde onderdelen invloed kunnen
uitoefenen.
4. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij
Opdrachtnemer daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen zestig (60) dagen nadat hij dit heeft ontdekt.
Indien Opdrachtnemer van Opdrachtgever een dergelijke kennisgeving ontvangt, zal Opdrachtnemer binnen een door
Opdrachtgever in de desbetreffende kennisgeving gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 van de Inkoopvoorwaarden verhelpen.
5. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of beperking die Opdrachtgever
niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen iedere aanspraak ter
zake.
6. Opdrachtgever kan verlangen dat als zekerheid voor de nakoming van de (garantie)verplichtingen van Opdrachtnemer
op grond van de Overeenkomst een procesgarantie wordt afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde
kredietinstelling.
Artikel 10: Milieugevaarlijke stoffen
1. Opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk te melden of het aangeboden
en te leveren Product milieugevaarlijke stoffen bevat, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik,
alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren,
dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van het desbetreffende Product.
2. Indien dit het geval is dient Opdrachtnemer bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve
maatregelen hoe het vrij komen van deze stoffen dient te worden voorkomen.
3. Opdrachtnemer zal de maatregelen vermelden die getroffen dienen te worden om Opdrachtgever, zijn personeel en
medewerkers, en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.
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Artikel 11: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
1. Opdrachtnemer houdt bij het opstellen van een Offerte rekening met de verplichtingen op het gebied van het milieu-,
sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal
milieu-, sociaal en arbeidsrecht.
2. Geen van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde en gebruikte Producten is geproduceerd met
gebruikmaking van kinderarbeid als bedoeld in resolutie 182 van de International Labour Organization (ILO).
3. Opdrachtnemer creëert goede werkomstandigheden voor haar werknemers.
4. Opdrachtnemer geeft waar mogelijk invulling aan het begrip ‘social return’.
5. Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze te werk inzake het milieu bij het verwerven, verwerken en verkopen van
Producten en diensten, alsmede het verwerken en afvoeren van afval en schadelijke stoffen.
Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en wanneer ook, kunnen of zullen kunnen
worden uitgeoefend, berusten bij Opdrachtgever, voor zover het een Product betreft dat specifiek voor Opdrachtgever is
of wordt ontworpen of vervaardigd en/of onder leiding of toezicht van Opdrachtgever dan wel aan de hand van diens
instructies of ontwerpen is of wordt gerealiseerd. Voor zover nodig worden deze rechten op grond van de Overeenkomst
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door Opdrachtgever wordt
aanvaard.
2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 bedoelde rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor
zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer
Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens
Opdrachtnemer te ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek
van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen
stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van
deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.
3. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van het geleverde Product.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden ter zake van eventuele
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis,
ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van
intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk
ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na overleg
met Opdrachtnemer.
Artikel 13: Reserveonderdelen
Opdrachtnemer is verplicht gedurende de levensduur doch ten minste twee jaar na de Levering (reserve)onderdelen,
componenten, speciaal gereedschap en/of meetapparatuur van een zelfde kwaliteit binnen redelijke termijn te kunnen
leveren. Bij gebreke van overeenstemming over een redelijke termijn zal deze door Opdrachtgever worden vastgesteld.
IV VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING
Artikel 14: Geheimhouding
1. Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 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.
2. Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam
van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming door Opdrachtgever
niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
3. Opdrachtnemer verplicht alle personen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
ingeschakeld de in lid 1 bedoelde geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die
verplichting nakomen.
4. Opdrachtgever stelt op het schenden van de geheimhouding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000. Betaling
van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg is van de
schending te vergoeden, onverlet.
5. Opdrachtgever kan bij het schenden van de geheimhouding de Overeenkomst ontbinden.
Artikel 15: Bescherming van, ten behoeve van Opdracht verwerkte, Persoonsgegevens
1. Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever op behoorlijke en zorgvuldige wijze
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasselijke instructie
van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer 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 de uitvoering van de Overeenkomst of de instructie(s)
van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
3. Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens die zij verwerkt in haar hoedanigheid van verwerker in de zin van de AVG
slechts in opdracht en ten behoeve van Opdrachtgever verzamelen en verwerken.
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Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen teneinde de Persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s
die de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn tevens gericht op
het voorkomen van onnodige verzameling en verdere verwerking van de Persoonsgegevens.
Indien Opdrachtnemer als verwerker volgens de AVG wordt aangemerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de technische en organisatorische maatregelen nader worden geregeld.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld, en in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte
stellen van (a) enige inbreuk, zoals bedoeld in artikel 33 AVG, op de beveiliging van de Persoonsgegevens of
(b) verzoeken van derden, waaronder officiële autoriteiten, om Persoonsgegevens te verstrekken of in te zien.
Opdrachtnemer zal in samenspraak met Opdrachtgever in voorkomende gevallen nadere stappen ondernemen
en niet zonder toestemming van Opdrachtgever contact opnemen met betrokkenen in de zin van de AVG,
autoriteiten of derden.
Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever en in ieder geval bij het einde van de Overeenkomst onverwijld alle
Persoonsgegevens teruggeven of vernietigen.
Indien de inhoud van dit artikel, of de Overeenkomst, in strijd zijn met verplichtingen die Partijen schriftelijk nader zijn
overeengekomen in een verwerkersovereenkomst, prevaleren de verplichtingen die voortvloeien uit de
verwerkersovereenkomst.

Artikel 16: Informatieplicht
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen het kader van de Overeenkomst:
a. gevraagd en ongevraagd informeren over al hetgeen voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is;
zelfstandig die informatie vragen die hij nodig heeft en waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat die bij
Opdrachtgever reeds beschikbaar is of moet zijn; en
b. gevraagd en ongevraagd die ondersteuning verlenen welke noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 17: Contactpersonen
1. Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt.
Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.
2. Contactpersonen vertegenwoordigen en binden Partijen tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald.
3. Partijen beschikken over een interne escalatieprocedure of dragen zorg voor het opstellen daarvan.
Artikel 18: Wijze van kennis geven
1. Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst of de Inkoopvoorwaarden worden schriftelijk gedaan.
2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.
V FINANCIËLE BEPALINGEN
Artikel 19: Prijzen en tarieven
1. Kosten van Offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
2. De overeengekomen prijzen voor het Product zijn uitgedrukt in euro‘s en omvatten, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, alle kosten die nodig zijn om het Product te leveren op de door Opdrachtgever aangewezen plaats,
waaronder maar niet beperkt tot de kosten van transport, reiskosten, belastingen, invoerrechten, overige heffingen,
verzekering, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten.
3. De prijzen voor het Product zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing
kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
Artikel 20: Wijzigingen
1. Opdrachtgever is bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van het te leveren Product te wijzigen en/of aan te vullen,
ook na totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of (het
tijdstip van) de Levering zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig
mogelijk, doch ten hoogste binnen acht (8) dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren,
bij gebreke waarvan voor de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden de gewijzigde opdracht door Opdrachtnemer
zal worden uitgevoerd.
3. Indien de gevolgen voor de prijs en/of (het tijdstip van) de Levering 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
of op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden
kennelijk onredelijk zou zijn.
4. Een ontbinding of opzegging op grond van dit artikel geeft geen der Partijen een recht op vergoeding van enigerlei
schade.
5. Opdrachtnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke Opdracht of toestemming van de
Opdrachtgever.
Artikel 21: Facturering en betaling
1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever voor het geleverde Product tegen de overeengekomen prijzen factureren.
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Opdrachtnemer mailt een gespecificeerde digitale factuur in PDF-format aan facturen.financien@hsleiden.nl en voegt
eventuele bijlagen bij de factuur in dezelfde mail als aparte bestanden in PDF-format bij. Herinneringen dienen verstuurd
te worden aan financien@hsleiden.nl.
3. Opdrachtnemer richt de factuur aan:
Hogeschool Leiden
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 382
2300 AJ Leiden.
4. Opdrachtnemer vermeldt in de factuur het kostenplaatsnummer, factuurnummer, datum en nummer van de
Overeenkomst, het Btw-bedrag en eventuele andere door Opdrachtgever verlangde gegevens. De factuur dient te
voldoen aan de wettelijke vereisten. Facturen met meerdere regels moeten uitgesplitst worden per kostenplaatsnummer.
Indien van toepassing voegt Opdrachtnemer een afschrift van de door Opdrachtgever getekende pakbon in een aparte
bijlage bij. De factuur en eventuele bijlagen dienen ieder een unieke bestandsnaam te hebben, bij voorkeur inclusief het
factuurnummer. Facturen die hieraan niet voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen en worden
teruggezonden.
5. Het recht op betaling ontstaat na Levering van het Product, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Betaling
geschiedt binnen dertig (30) dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur, indien Opdrachtnemer zijn
verplichtingen is nagekomen. In het geval dat de factuur is ontvangen voordat het Product in zijn geheel is geleverd, zal
Opdrachtgever deze binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de Levering betalen.
6. Opdrachtnemer zal alleen factureren nadat hij daadwerkelijk het Product heeft geleverd. Het is niet toegestaan vooruit
te factureren, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders heeft aangegeven.
7. Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij
van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan
Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in lid 4 voldoet.
8. Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond van vermoede
inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer
niet het recht zijn prestaties op te schorten.
9. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. Betaling kan niet worden opgevat als
enige erkenning door Opdrachtgever van de deugdelijkheid van het Product in de staat waarin deze is geleverd en laat
het recht van Opdrachtgever op correcte nakoming van de Overeenkomst onverlet.
10. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de contractuele verplichting
constateert. Voorts heeft Opdrachtgever het recht om verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot verrekening.
11. Opdrachtgever is gerechtigd om, nadat hij Opdrachtnemer daarvan in kennis heeft gesteld, voor Opdrachtnemer
betalingen te doen aan derden, bijvoorbeeld aan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken
onderaannemers en toeleveranciers, indien de voortgang van de nakoming van de Overeenkomst bij het ontbreken van
zodanige betaling in gevaar zou komen. Deze betalingen strekken in mindering op hetgeen Opdrachtgever uit hoofde
van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
Artikel 22: Voorschot
1. Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor een Levering die nog niet
heeft plaatsgevonden, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een
kredietinstellingsgarantie “op afroep” aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en).
Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Wordt vanwege enige tekortkoming aan de zijde van
Opdrachtnemer de Levering niet binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd dan is Opdrachtnemer de wettelijke
rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.
2. De kredietinstellingsgarantie “op afroep” wordt afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling en
is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Opdrachtnemer zal zich onthouden van enige belemmering bij het executeren van
de garantie door Opdrachtgever.
VI TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN ONTBINDING
Artikel 23: Tekortschieten in de nakoming
1. Indien het geleverde Product niet aan de in artikel 9 van de Inkoopvoorwaarden bedoelde garanties voldoet, kan
Opdrachtgever eisen dat Opdrachtnemer het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor
rekening van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde
termijn aan de genoemde eis voldoet, is Opdrachtgever, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te
kiezen tussen:
a. vervanging of herstel van het Product door een derde op kosten en voor rekening van Opdrachtnemer;
b. retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van Opdrachtnemer en ontbinding van de
Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van de Inkoopvoorwaarden en dientengevolge creditering
van (het gedeelte) van de aanschafprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.
3. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, 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, of wanneer
sprake is van de gevallen omschreven in artikel 5 lid 3, artikel 27 lid 2 en 3 en artikel 31 van de Inkoopvoorwaarden. De
ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar
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verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de
nalatige Partij in verzuim.
Bovenstaande bepalingen van dit artikel laten overige rechten en vorderingen die Opdrachtgever aan een tekortkoming
kan ontlenen onverlet.
Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling
te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en
schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

Artikel 24: Aansprakelijkheid en schadevergoeding
1. Indien Opdrachtnemer door eigen toedoen óf door zijn personeel, hulppersonen en / of hulpzaken in de nakoming van
zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden in verzuim is, is Opdrachtnemer gehouden
alle door Opdrachtgever geleden en te lijden directe schade te vergoeden.
2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die wordt geleden
door of in verband met het tekortschieten bedoeld in lid 1. Onder derden worden mede begrepen het personeel, studenten
en gasten van Opdrachtgever en zij die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn en eventueel personeel daarvan.
3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever die verbonden zijn aan handhaving van zijn rechten
als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie en bescheiden
op basis waarvan Opdrachtnemer de Overeenkomst uitvoert.
5. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij
aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
beperkt is tot een bedrag van:
a. € 150.000 per gebeurtenis voor Opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000 met een
maximum van € 500.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
b. € 300.000 per gebeurtenis voor Opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner dan of
gelijk aan € 100.000 met een maximum van € 1.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de
Overeenkomst van kracht is;
c. € 500.000 per gebeurtenis voor Opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner dan of
gelijk aan € 150.000 met een maximum van € 1.500.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de
Overeenkomst van kracht is;
d. € 1.500.000 per gebeurtenis voor Opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan of
gelijk aan € 500.000 met een maximum van € 3.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de
Overeenkomst van kracht is;
e. € 2.500.000 per gebeurtenis voor Opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000 met een maximum
van € 5.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
6. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens Personeel.
Artikel 25: Boete
Onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Opdrachtgever, daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming
van de Overeenkomst en het recht op schadevergoeding, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om bij een toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtnemer anders dan door overmacht, een direct opeisbare boete op te leggen van 0,1% van de prijs
van het desbetreffende Product voor elke werkdag dat deze tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de
Levering anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van in totaal 10% van de prijs van het
desbetreffende Product onmiddellijk geheel verschuldigd.
Artikel 26: Overmacht
1. Een beroep op overmacht kan slechts worden erkend, als deze onmiddellijk is gemeld. Opdrachtnemer zal slechts een
beroep op overmacht toekomen, indien hij onmiddellijk doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur nadat de
omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, Opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt onder vermelding
van de oorzaak van de overmacht.
2. De Partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van
de overmachtssituatie zo snel mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.
3. In geval van tijdelijke overmacht van Opdrachtnemer is Opdrachtgever bevoegd te kiezen tussen:
a. met Opdrachtnemer een periode overeen te komen waarin Partijen de nakoming van de overeengekomen
verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtssituatie. Indien
Opdrachtnemer na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na
te komen, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder
tot vergoeding van schade en enige kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn; of
b. ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige
kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn.
4. In geval van tijdelijke overmacht van Opdrachtnemer gaat Opdrachtgever niet eerder tot ontbinding over dan na het
verstrijken van een termijn van tien (10) dagen, tenzij Partijen een andere termijn overeenkomen.
5. In geval van blijvende overmacht of indien de overmachtssituatie langer heeft geduurd dan dertig (30) dagen of zodra
vaststaat dat de overmachtssituatie langer zal duren dan dertig (30) dagen, is elk van de Partijen bevoegd om de
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Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten
aan de andere Partij gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel, verlate
aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen en liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden tenzij dat
veroorzaakt wordt door overmacht.

Artikel 27: Ontbinding en opzegging
1. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan elk van de Partijen de Overeenkomst 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 blijvend tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, dan wel nakoming blijvend onmogelijk is. Voorafgaand aan het verzuim is altijd een schriftelijke
ingebrekestelling nodig, tenzij nakoming helemaal niet meer mogelijk is of in een van de andere gevallen genoemd in
artikel 23 lid 3 van de Inkoopvoorwaarden. Dan is er direct sprake van verzuim.
2. Partijen zijn gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verdere rechten, de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door zijn enkele schriftelijke mededeling geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, in de navolgende gevallen:
a. indien een der Partijen (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
b. indien een der Partijen zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. indien een der Partijen haar onderneming, geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert, stillegt of als er intrekking
plaatsvindt van eventueel voor de bedrijfsuitoefening vereiste vergunningen;
d. indien binnen de bedrijfsvoering van een der Partijen of diens leveranciers sprake is van discriminatie, kinderarbeid
of ontoereikende arbeidsomstandigheden;
e. indien een rechterlijke of arbitrale instantie verbiedt dat een der Partijen (verdere) uitvoering geeft aan de
Overeenkomst;
f. indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van een der Partijen beslag wordt gelegd.
3. Opdrachtgever is gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verdere rechten, de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door zijn enkele schriftelijke mededeling geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, in de navolgende gevallen:
a. indien Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden;
b. indien door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt
aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van de onderneming van Opdrachtgever of aan van
zijn vertegenwoordigers.
4. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot.
5. Indien de Overeenkomst is ontbonden, zal Opdrachtnemer de reeds door Opdrachtgever aan hem verrichte betalingen
aan Opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop
dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover
de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
6. Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake
van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Leveringen en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor
de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Opdrachtgever hoeft
Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de
Overeenkomst.
VII DIVERSEN
Artikel 28: Documentatie
1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever voorzien van duidelijke en voldoende Documentatie over de eigenschappen en
gebruiksmogelijkheden van het Product.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de Documentatie openbaar te maken en te verveelvoudigen, uitsluitend ten behoeve van
de in de Overeenkomst beoogde kring van gebruikers.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend
auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.
Artikel 29: Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
1. Een Partij is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij de uit de Overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen, of enig deel daarvan, over te dragen aan derden. De toestemming zal niet zonder redelijke
grond worden geweigerd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
2. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen,
is Opdrachtgever bevoegd te verlangen dat Opdrachtnemer uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en
risico geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Een en ander ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst. Opdrachtgever is naar eigen keuze eveneens bevoegd de verplichtingen van Opdrachtnemer voor
rekening en risico van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.
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Artikel 30: Verzekering
1. Opdrachtnemer 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.
2. Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen of een
gewaarmerkt verzekeringscertificaat en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in lid 1 bedoelde verzekeringen
dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de
premie over. Opdrachtnemer beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
de verzekeringsovereenkomst. Opdrachtnemer is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever
te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen. De door
Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn
begrepen.
3. Verzekeringspenningen die door verzekeraars rechtstreeks aan Opdrachtgever worden uitbetaald, worden in mindering
gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding.
Artikel 31: Omkoping en belangenverstrengeling
1. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd
krijgen, voor henzelf of enige andere Partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de Overeenkomst.
2. Indien blijkt dat ten behoeve van het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtnemer enig voordeel is of wordt
aangeboden, of verschaft aan ondergeschikten of vertegenwoordigers van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gerechtigd
de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden.
3. Indien blijkt dat een ondergeschikte van Opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer
of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat
Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
4. Opdrachtnemer verklaart en staat er voor in dat ter zake van de Overeenkomst noch Opdrachtnemer zelf, noch één of
meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten of met Opdrachtnemer
verbonden rechtspersonen en hun leidinggevenden, vertegenwoordigers, ondergeschikten of adviseurs, betrokken zijn
of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen omtrent:
a. prijsvorming en/of;
b. de wijze van uitbrengen van offertes en/of;
c. verdeling van werkzaamheden, op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met de bepalingen van de Mededingingswet
en/of de EU-mededingingsregels, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met uitvoering van de
Overeenkomst door een combinatie of met gebruikmaking van één of meer onderaannemers.
Artikel 32: Nietige en vernietigde bepalingen
Indien enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Inkoopvoorwaarden niet geldig is, blijven de Overeenkomst en/of de
Inkoopvoorwaarden voor het overige van kracht. Indien de ongeldige bepaling een kernbeding betreft, zullen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van Partijen. Indien
de bepaling geen kernbeding betreft zal Opdrachtgever een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van
de ongeldige bepaling benadert.
Artikel 33: Vervolgopdracht en verwachtingen
1. Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.
2. In het geval dat Opdrachtgever afstand doet van enig recht of Opdrachtnemer op andere wijze tegemoet komt, zullen
deze tegemoetkomingen beperkt zijn tot de specifieke omstandigheden van het geval en hebben deze geen enkele
invloed op de rechten die Opdrachtgever in andere situaties kan doen gelden.
Artikel 34: Voortdurende verplichtingen
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun
werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen omtrent: de garantie, het tekortschieten in de
nakoming, aansprakelijkheid, de vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillen,
domiciliekeuze, het toepasselijk recht en Documentatie.
Artikel 35: Geschillen
Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen, die aan een rechtbank dienen te worden voorgelegd, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm
van geschillenbeslechting overeenkomen.
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