Inkoopvoorwaarden betreffende levering van
goederen en het verrichten van diensten
Artikel 1 Definities
In deze Inkoopvoorwaarden worden de
hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen
als volgt gedefinieerd:
Opdrachtgever:
de gemeente als degene, die een
Overeenkomst in de zin van deze
Inkoopvoorwaarden sluit;
Opdrachtnemer:
de leverancier c.q. dienstverlener met wie
Opdrachtgever een rechtsverhouding heeft
waarop deze Inkoopvoorwaarden
toepasselijk zijn;
Overeenkomst:
de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer
betreffende de levering van goederen en/of
het verrichten van diensten;
Levering:
de uitvoering van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer;
Het geleverde:
de geleverde goederen en de verrichte
diensten;
Goederen:
alle roerende zaken en alle
vermogensrechten;
Diensten:
de door Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van de
Opdrachtgever verrichte werkzaamheden,
anders dan het leveren van goederen;
Partij(en):
Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer;
Schriftelijk:
Per post dan wel elektronische post.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. In geval van strijdigheid prevaleren
bijzonder overeengekomen Schriftelijke
verbintenissen boven deze
Inkoopvoorwaarden.
2. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle gesloten Overeenkomsten
alsmede op alle aan die Overeenkomsten
ten grondslag liggende overige afspraken
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
voor zover het levering van goederen en het
verrichten van diensten betreft.
3. De algemene voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
4. Voor het geval de rechter zou vaststellen
dat zowel deze Inkoopvoorwaarden als de
algemene voorwaarden van de
Opdrachtnemer van toepassing zijn,
prevaleren deze Inkoopvoorwaarden, ook als
de algemene voorwaarden van de
Opdrachtnemer ten aanzien van hun werking
hetzelfde bepalen.

Artikel 3 Wijziging Overeenkomst
1. Opdrachtnemer verplicht zich op eerste
verzoek van Opdrachtgever mee te werken
aan door Opdrachtgever gewenste
wijzigingen van de Overeenkomst,
daaronder begrepen wijzigingen in de
omvang of de hoedanigheid van het
geleverde. Bij een verzoek tot wijziging zal
Opdrachtgever de eisen van redelijkheid en
billijkheid in acht nemen. Een wijziging van
de Overeenkomst kan nimmer leiden tot een
wezenlijke wijziging.
2. Indien een tussen Partijen beoogde
wijziging naar oordeel van Opdrachtnemer
gevolgen heeft voor de uitvoering van de
Overeenkomst doet Opdrachtnemer
Schriftelijk onderbouwd opgave van alle voor
Opdrachtgever van belang zijnde
consequenties die de beoogde wijziging zal
hebben.
3. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding
van de redelijke nadelige financiële gevolgen
van een wijziging, mits dit nadeel vooraf
overeenkomstig de procedure van lid 2 van
dit artikel Schriftelijk aan Opdrachtgever is
gemeld.
4. Wijzigingen komen pas rechtsgeldig tot
stand nadat deze Schriftelijk door daartoe
bevoegde personen zijn overeengekomen,
door beide Partijen Schriftelijk zijn
goedgekeurd en als addendum aan de
Overeenkomst zijn gevoegd.
Artikel 4 Meer- minderwerk
De uitvoering van eventueel meer- of
minderwerk door de Opdrachtnemer en
daarmee samenhangende betalingen door
Opdrachtgever wordt door Partijen
Schriftelijk overeen gekomen.
Opdrachtnemer vangt niet met meer- of
minderwerk aan alvorens o.m. de omvang,
inhoud en kosten door Partijen Schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 5 Overdracht van verplichtingen
1. Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn
rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst aan derden over te dragen of
deze met beperkte rechten te bezwaren, dan
na verkregen voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.
2. Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde
toestemming kunnen door Opdrachtgever
voorwaarden worden verbonden.
3. Opdrachtnemer blijft jegens
Opdrachtgever te allen tijde volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk met
betrekking tot de door hem ingeschakelde of
aangewezen derde(n), met name indien er in
verband met de Overeenkomst sprake is van
ketenaansprakelijkheid. In dat geval dient
Opdrachtnemer alle uit de op de
ketenaansprakelijkheid van toepassing
zijnde wetgeving voortvloeiende
verplichtingen na te komen.
Artikel 6 Prijs en prijsherziening
1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten
alle kosten in verband met de nakoming door
Opdrachtnemer van diens verplichtingen uit
de Overeenkomst.
2. De prijzen zijn vast, tenzij de
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Overeenkomst de omstandigheden vermeldt
die tot prijsaanpassing kunnen leiden,
alsmede de wijze bepaalt waarop de
aanpassing plaatsvindt.
Artikel 7 Zekerheidsstelling
Opdrachtgever is bevoegd om van
Opdrachtnemer te verlangen dat deze
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst. Genoemde zekerheid blijft van
kracht gedurende een eventueel van
toepassing zijnde service- en
onderhoudstermijn.
Artikel 8 Facturering en betaling
1. Betalingen door Opdrachtgever van de
prijs, inclusief BTW, vinden slechts plaats op
basis van (een) door de Opdrachtnemer
deugdelijk gespecificeerde - dat wil zeggen
tenminste naar aard en hoeveelheid van de
verrichte werkzaamheden gespecificeerde factuur c.q. facturen. Niet gespecificeerde
(deel-) facturen worden niet in behandeling
genomen.
2. Opdrachtgever betaalt de in lid 1
genoemde (deel-) facturen binnen dertig (30)
kalenderdagen nadat zij voornoemde facturen
heeft ontvangen, het product heeft gekeurd
en/of gecontroleerd en geconstateerd heeft
dat de Overeenkomst naar haar genoegen is
uitgevoerd, danwel een deel van de
Overeenkomst naar haar genoegen is
uitgevoerd.
3. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling
op te schorten indien hij een tekortkoming in
het geleverde constateert.
4. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag
van de factuur te verminderen met bedragen,
die de Opdrachtnemer uit welke hoofde dan
ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever.
5. Betaling door Opdrachtgever houdt op
geen enkele wijze afstand of verwerking van
recht in.
Artikel 9 Tijdstip van levering
1. Opdrachtnemer is verplicht de bij de
Overeenkomst gestelde termijn(en) voor
levering na te komen en op de afgesproken
plaats te leveren.
2. Opdrachtnemer dient dreigende
termijnoverschrijding onverwijld Schriftelijk te
melden bij Opdrachtgever onder vermelding
van de omstandigheden die hiertoe bijdragen
en doet gelijktijdig een voorstel tot het nemen
van overbruggingsmaatregelen.
3. Indien Opdrachtgever, voordat de levering
heeft plaatsgevonden, verlangt dat het
geleverde op een andere dan in de
Overeenkomst vermelde plaats en/of tijdstip
wordt geleverd, is Opdrachtnemer verplicht
hieraan mee te werken, voor zover dit
redelijkerwijs van Opdrachtnemer verlangd
kan worden.
Artikel 10 Tekortkoming en verzuim
1. Bij een toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemer zal deze door Opdrachtgever
bij aangetekend schrijven in gebreke worden
gesteld waarbij Opdrachtnemer een redelijke
termijn krijgt alsnog aan zijn verplichting(en) te
voldoen. Opdrachtgever zal per situatie

bekijken wat de herstelmogelijkheden zijn en
welke termijn als redelijk kan worden
beschouwd, zulks ter beoordeling aan
Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer binnen
de gestelde termijn niet alsnog aan zijn
verplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer in
verzuim zijn.
2. Onverminderd het recht op overige
schadevergoeding en de overige wettelijke
rechten voortvloeiend uit een toerekenbare
tekortkoming, is Opdrachtgever gerechtigd
tot het innen van een onmiddellijk opeisbare
boete van 0,1 % per dag vanaf de dag van
het verzuim, met een maximum van 10 %
van het door Opdrachtgever in verband met
de levering te betalen bedrag. Indien
levering blijvend onmogelijk is geworden is
de maximale boete onmiddellijk
verschuldigd en direct opeisbaar.
Artikel 11 Overmacht (niet
toerekenbare tekortkoming)
1. In geval van overmacht kan
Opdrachtnemer de nakoming van de
desbetreffende en daarmee samenhangende
verplichting(en) geheel of gedeeltelijk
opschorten voor de duur van de overmacht,
zonder dat Partijen over en weer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
Opdrachtnemer kan zich uitsluitend op
overmacht beroepen indien Opdrachtnemer
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk op het moment dat hij had moeten
presteren, onder overlegging van
bewijsstukken, Schriftelijk van zijn beroep op
overmacht in kennis stelt.
2. Indien Opdrachtnemer door overmacht
definitief in de onmogelijkheid verkeert te
presteren of indien de overmachtsperiode
langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar
redelijkerwijze te verwachten is dat deze ten
minste 30 dagen zal duren, heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
door middel van een aangetekend schrijven
met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder enige
schadevergoeding aan Opdrachtnemer
verschuldigd te zijn.
3. Ingeval Opdrachtnemer zich beroept op
overmacht geldt dat onder overmacht in ieder
geval niet wordt verstaan: gebrek aan
personeel, stakingen, ziekte van personeel
en tekortkoming door derden.
Artikel 12 Kwaliteit en garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat het
geleverde beantwoordt aan de
Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer garandeert verder dat het
geleverde voldoet aan alle relevante
wettelijke bepalingen of andere van
overheidswege terzake gegeven
voorschriften.
3. Indien Opdrachtgever constateert dat het
geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet
aan hetgeen Opdrachtnemer conform dit
artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer
met inachtneming van het bepaalde in artikel
10 van deze Inkoopvoorwaarden in verzuim,
tenzij Opdrachtnemer een beroep heeft
gedaan op overmacht conform artikel 11 van
deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die
kunnen of zullen worden uitgeoefend – waar
en wanneer ook – ten aanzien van de
resultaten van de verrichte diensten die
Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht,
berusten bij Opdrachtgever. Deze rechten
worden op grond van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer op het moment van ontstaan

daarvan aan Opdrachtgever overgedragen,
welke overdracht door Opdrachtgever reeds
nu voor alsdan wordt aanvaard.
2. Voor zover de resultaten, bedoeld in lid 1
van dit artikel tot stand komen met
gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan
Opdrachtgever toekomende intellectuele
eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever een niet-exclusief
gebruiksrecht van onbepaalde duur.
Opdrachtnemer garandeert in dat geval
gerechtigd te zijn tot het verlenen van een
vorenbedoeld gebruiksrecht.
3. Voor zover voor de overdracht van de
rechten, bedoeld in lid 1, een nadere akte zou
zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer
Opdrachtgever reeds nu voor alsdan
onherroepelijk om zodanige akte op te maken
en namens Opdrachtgever te ondertekenen,
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 hierdoor onherroepelijk om de
overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende
registers te doen in- of overschrijven.
4. Opdrachtnemer garandeert dat de
gekochte roerende zaken en toebehoren
alsmede de geleverde diensten en al hetgeen
daarmee gepaard of daaruit resulteert vrij zijn
van alle bijzondere lasten en beperkingen die
aan het gebruik daarvan door Opdrachtgever
in de weg zouden kunnen staan, zoals
octrooirechten, merkrechten, modelrechten of
auteursrechten en vrijwaart Opdrachtgever
tegen alle aanspraken van derde(n)
dienaangaande.
5. In het geval van aanspraken van derde(n)
zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen
om in overleg met Opdrachtgever te
bewerkstelligen dat Opdrachtgever het
ongestoorde gebruik van het geleverde zal
kunnen voorzetten.
6. In geval van aanspraken van derde(n)
waarvoor de hierboven genoemde
vrijwaringsverplichting geldt, zal
Opdrachtnemer alle schade van
Opdrachtgever vergoeden inclusief
proceskosten, waaronder tevens begrepen
redelijke advocaatkosten voor het voeren van
gerechtelijke procedures.
Artikel 14 Documentatie
1. Opdrachtnemer is verplicht op het
geleverde betrekking hebbende documentatie
(zoals handleidingen) gesteld in de
Nederlandse taal, voorafgaande aan of
tegelijkertijd met de levering ter beschikking
te stellen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van
deze documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen
gebruik.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen is Opdrachtnemer
aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever
geleden dan wel te lijden schade.
2. De door Opdrachtnemer te vergoeden
schade is beperkt tot:
a) voor opdrachten kleiner dan of gelijk aan
€100.000,-- tot driemaal de opdrachtwaarde
per gebeurtenis met een maximum van twee
gebeurtenissen per jaar.
b) voor opdrachten groter dan €100.000,-- en
kleiner dan of gelijk aan €400.000,-- tot een
bedrag van €1.250.000, -- met een maximum
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van twee gebeurtenissen per jaar.
c) voor opdrachten boven de € 400.000,wordt
aangesloten bij de verlangde verzekerde
waarde in de Overeenkomst dan wel zoals bij
de aanvraag vermeld.
Hierbij geldt dat samenhangende
gebeurtenissen worden aangemerkt als één
gebeurtenis
3 Voor gevallen waarbij gelet op de aard van
de Overeenkomst een afwijkend risicoprofiel
geldt, zulks ter uitsluitende beoordeling van
Opdrachtgever, kan Opdrachtgever afwijken
van de onder lid 2 genoemde bedragen.
4. De beperking van de schade zoals
genoemd in lid 2 komt te vervallen indien er
sprake is van opzet of grove nalatigheid aan
de zijde (van personeel) van Opdrachtnemer
dan wel (personeel van) door Opdrachtnemer
ingezette derde(n).
5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten van Opdrachtgever komen als gevolg
van niet nakoming van zijn verplichtingen ten
laste van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever
tegen eventuele aanspraken van derde(n) op
vergoeding van schade die wordt geleden
door of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst. Onder derde(n) wordt mede
begrepen het personeel van Opdrachtgever
en zij die in opdracht van Opdrachtgever
werkzaam zijn.
Artikel 16 Verzekering
1. Opdrachtnemer zal zich ter zake zijn
aansprakelijkheid op grond van de wet en/of
Overeenkomst jegens Opdrachtgever
voldoende verzekeren en verzekerd houden
gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst en voorts alle op normale
voorwaarden verzekerbare risico's in zijn
bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd
houden. Op eerste verzoek van
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een
gewaarmerkt afschrift van zijn
verkeringspolis(sen), indien dit niet
toegestaan is een verzekeringscertificaat, en
bewijzen van premiebetaling van bedoelde
verzekering(en) te overleggen.
2. Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag
en de polisvoorwaarden gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst niet ten
nadele van Opdrachtgever wijzigen, tenzij
Opdrachtgever dit Schriftelijk heeft
goedgekeurd.
3. In geval Opdrachtnemer nog niet de
beschikt over alle voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijke verzekeringen
dient hij deze tenminste voor de periode van
de Overeenkomst af te sluiten.
Artikel 17 Risico- en eigendomsoverdracht
1. In geval Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer materialen, zoals
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter
beschikking stelt ten behoeve van de
nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze
eigendom van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal deze bewaren
afgescheiden van voorwerpen welke
toebehoren aan hemzelf of aan derden.
Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom
van Opdrachtgever.
2. Op het moment dat materialen, zoals
grondstoffen, hulpstoffen en software, van
Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van
Opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe
zaak waarvan de eigendom aan
Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt
onverminderd artikel 17 lid 3.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12
gaat het eigendom en het risico van de zaken
over op Opdrachtgever op het moment dat de

feitelijke levering van het geleverde heeft
plaatsgevonden.
Artikel 18 Geheimhouding en verbod tot
openbaarmaking
1. Partijen verplichten zich om al wat bij de
uitvoering van de Overeenkomst ter kennis
komt en waarvan het vertrouwelijk karakter
bekend is of redelijkerwijs kan worden
vermoed, op generlei wijze bekend te maken
of voor eigen doeleinden te gebruiken,
behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of
rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt,
dan wel Partij(en) uitdrukkelijk Schriftelijk
goedkeuring hebben gegeven
2. Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst
een boete stellen op het schenden van de
geheimhouding. Betaling van die
onmiddellijk opeisbare boete laat de
gehoudenheid van Opdrachtnemer om de
schade die het gevolg is van de schending
te vergoeden onverlet.
Artikel 19 Ontbinding
1. In geval van een toerekenbare
tekortkoming door Opdrachtnemer in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst of van andere
Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, één
en ander met inachtneming van het bepaalde
in artikel 10, alsmede onder andere in geval
van zijn faillissement, surséance van betaling
en in geval van intrekking van eventuele
vergunningen, beslag op (een deel van)
bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor
de uitvoering van de Overeenkomst,
stillegging of liquidatie of overname of enige
daarmee vergelijkbare toestand van het
bedrijf van Opdrachtnemer, is hij van
rechtswege in verzuim.
2. In geval Opdrachtnemer de Overeenkomst
dan wel de verplichtingen uit de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst
over te dragen aan een derde dan wel een
gelieerde onderneming heeft Opdrachtgever
het recht de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden dan wel
voorwaarden te verbinden aan deze
overdracht.
3. Onverminderd alle andere rechten kan
Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, 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 het bedrijf van Opdrachtgever
of aan een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers.
4. In bovengenoemde gevallen, als ook bij
schending van artikel 18, heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding in
welke vorm ook kan doen gelden.
5. Ontbinding geschiedt naar keuze van
Opdrachtgever door middel van een
aangetekende brief of deurwaardersexploot
aan Opdrachtnemer.
6. In geval van ontbinding kan de
Opdrachtgever schadevergoeding van
Opdrachtnemer vorderen zoals omschreven
in artikel 10 lid 2 van deze
Inkoopvoorwaarden.
Artikel 20 Orde, veiligheid en milieu
1. Opdrachtnemer en zijn werknemers
evenals door hem ingeschakelde derden zijn
gehouden wettelijke veiligheids-,
gezondheids- milieuvoorschriften in acht te

nemen.
2. Eventuele bedrijfsvoorschriften en
reglementen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu van Opdrachtgever
dienen door Opdrachtnemer te worden
opgevolgd.
Artikel 21 Personeel, materialen en
hulpmiddelen
1. Door de Opdrachtnemer in te schakelen
personeel behoeft te allen tijde de
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van
Opdrachtgever. Door Opdrachtnemer bij
uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakeld personeel zal voldoen aan
door Opdrachtgever gestelde bijzondere
eisen en bij afwezigheid daarvan aan de
algemeen aanvaarde eisen van
representativiteit, vakbekwaamheid en
deskundigheid.
2. Indien naar het oordeel van
Opdrachtgever sprake is van onvoldoende
gekwalificeerd dan wel onvoldoende
representatief personeel, één en ander ter
beoordeling van Opdrachtgever, is
Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering
van dit personeel te gelasten en is
Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde
vervanging, met inachtneming van het
bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen
dat personeel, dat door Opdrachtnemer bij
uitvoering van de Overeenkomst wordt
ingeschakeld, zich behoorlijk legitimeert.
4. Opdrachtgever is voorts gerechtigd tot
inspectie en keuring van alle door
Opdrachtnemer bij uitvoering van de
Overeenkomst te gebruiken materialen,
bouwstoffen, gereedschap, materieel en
hulpmiddelen.
Artikel 22 Terrein en gebouwen van de
Opdrachtgever
1. Opdrachtnemer dient zich voordat met de
uitvoering van de Overeenkomst een aanvang
wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op het terrein en in de
gebouwen van Opdrachtgever waar de
werkzaamheden moeten worden verricht.
2. Kosten van vertraging in de uitvoering van
de Overeenkomst veroorzaakt door
omstandigheden zoals bedoeld in de artikelen
20, 21 en dit artikel zijn voor rekening en risico
van Opdrachtnemer.
Artikel 23 Werkzaamheden op terrein of in
gebouwen van Opdrachtgever
1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat
zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van
zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van
werkzaamheden van Opdrachtgever en
derden.
2. Opdrachtnemer en zijn personeel dienen
zich voordat met de uitvoering van de
Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt
op de hoogte te stellen van de inhoud van de
op het terrein en in de gebouwen van
Opdrachtgever geldende voorschriften en
reglementen, onder andere inzake veiligheid,
gezondheid en milieu, en dienen zich
overeenkomstig te gedragen.
Artikel 24 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:
garantie, tekortschieten en verzuim,
aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen
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en toepasselijk recht.
Artikel 25 Overige verplichtingen van de
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen
jegens het door hem in het werk gestelde
personeel strikt na te komen.
Artikel 26 Publiekrechtelijke verplichtingen
Het bepaalde in de Overeenkomst laat
onverlet de uitvoering of uitoefening door de
Opdrachtgever van de krachtens
publiekrechtelijke voorschriften of regelingen
op Opdrachtgever rustende verplichtingen.
Artikel 27 Gemachtigde
Opdrachtnemer is slechts gerechtigd om als
gemachtigde van Opdrachtgever op te treden
in geval Opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk
Schriftelijk en rechtsgeldig is gemachtigd.
Artikel 28 Geschillen
1. Geschillen tussen Partijen, daaronder
begrepen die welke slechts door één der
Partijen als zodanig worden beschouwd,
zullen zoveel mogelijk door middel van goed
overleg tot een oplossing worden gebracht.
2. Indien Partijen niet tot een oplossing
komen, zullen de geschillen worden berecht
door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 29 Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst, waarvan deze
Inkoopvoorwaarden deel uit maken, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Andere buitenlandse wetgeving en verdragen
zoals het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.
Artikel 30 Vaststelling
Deze Inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld
door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf op 1 juli 2014 en kunnen
worden aangehaald als “Algemene
Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten
2014".

