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A. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 3 Inschrijvingen

1.1

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 		
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen 		

aanbod wenst te doen zijn inschrijvingsbiljet uiterlijk op het

Koninklijke Ten Cate nv of aan haar gelieerde 			

tijdstip waarop de inschrijving sluit, zonder kosten voor

ondernemingen (hierna te noemen: opdrachtgever) enerzijds

opdrachtgever, (doen) afleveren op het daarop vermelde 		
adres.

en een wederpartij anderzijds, met name betrekking hebbend
op leveringen van zaken door de wederpartij aan 		
1.2

In geval van inschrijvingen dient elke wederpartij die een 		

3.2

Inschrijvingsbiljetten die niet uiterlijk op het tijdstip waarop

opdrachtgever.

de inschrijving sluit zijn ingeleverd zijn ongeldig, tenzij 		

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien

opdrachtgever op grond van bijzondere omstandigheden

partijen dit schriftelijk overeenkomen. Afwijkingen gelden 		

anders beslist.

slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
1.3

Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van 		

Artikel 4 Overdracht van rechten en verplichtingen

toepassing. Opdrachtgever gaat met die voorwaarden niet

4.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 		

akkoord, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid

opdrachtgever zal de wederpartij de verplichtingen die voor

daarvan door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is

hem uit de overeenkomst voortvloeien en de uitvoering van

aanvaard.

de overeenkomst zelf, of enig deel daarvan, niet aan een 		
derde overdragen of uitbesteden.

Artikel 2 Offertes; opdrachten; totstandkoming

4.2

Overdracht c.q. uitbesteding aan een derde laat de 		

overeenkomst

aansprakelijkheid van de wederpartij voor het handelen en

2.1

Een aanvraag van opdrachtgever tot het uitbrengen van een

nalaten van die derde en voor de juiste nakoming van de 		

offerte is steeds vrijblijvend.

overeenkomst onverlet.

2.2

2.3

2.4

Een offerte van de wederpartij is onherroepelijk, tenzij de 		
wederpartij schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de 		

Artikel 5 Kwaliteit en aansprakelijkheid; vrijwaring;

offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.

verzekering

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en de wederpartij

5.1

opzichten voldoen aan hetgeen is overeengekomen en aan de

opdrachtgever van een offerte van de wederpartij of door

ten tijde van de levering geldende wettelijke eisen en andere

schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtgever.

overheidsvoorschriften. De zaken dienen overigens van goede

In geval van een raamovereenkomst komt de overeenkomst

kwaliteit te zijn en geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij

tot stand, telkens op het moment dat opdrachtgever in het

zijn bestemd en de eigenschappen te bezitten die 		

kader van de betreffende raamovereenkomst een opdracht

opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht
verwachten.

aan de wederpartij verstrekt.
2.5

Zolang de beoogde overeenkomst niet in alle opzichten en

5.2

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat

volledig tot stand is gekomen heeft opdrachtgever het recht

als gevolg van of in verband met het niet-voldoen van de 		

om de onderhandelingen af te breken, zonder dat de 		

geleverde zaken aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde en zal

wederpartij aanspraak heeft op enige vergoeding van schade

opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden
terzake.

of kosten.
2.6

De wederpartij staat er voor in dat de geleverde zaken in alle

komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door 		

Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen
alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.3

Het is de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke 		
toestemming van opdrachtgever, niet toegestaan zaken te
leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen.
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Artikel 6 Keuring en controle

jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die 		

6.1

Opdrachtgever heeft het recht, maar niet de plicht, de zaken

daarvan het gevolg is. Onder de wederpartij moet in dit 		

of een gedeelte daarvan voorafgaande aan de levering en/of

verband ook worden begrepen personeel van de wederpartij

nadien te (laten) keuren of controleren. De wederpartij 		

en (rechts)personen waarvoor de wederpartij aansprakelijk

verleent hiertoe om niet zijn volledige medewerking en zal

is. Opdrachtgever is, indien de wederpartij tekortschiet in de

toegang verlenen tot de plaats(en) waar de zaken worden of

nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, 		

zijn geproduceerd of opgeslagen.

bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

Tevens zal de wederpartij desverlangd om niet een geschikte

onverminderd het recht van opdrachtgever op
schadevergoeding.

ruimte voor de keuring of controle ter beschikking stellen.
6.2

In geval van afkeuring zal opdrachtgever dat schriftelijk aan

6.6

van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het 		

ingebrekestelling. Opdrachtgever zal de wederpartij, indien de

vorige lid van dit artikel. Onder derden zijn in dit verband mede

levering nog mogelijk en zinvol is, in de gelegenheid stellen

begrepen personeel van opdrachtgever en (rechts)personen
die in opdracht van opdrachtgever werkzaam zijn.

binnen een redelijke termijn alsnog conform de overeenkomst
te leveren. Indien de levering naar zijn aard of bestemming

6.3

6.4

6.7

De wederpartij is verplicht zich op een behoorlijke wijze te

niet meer mogelijk of zinvol is, of indien de wederpartij van de

verzekeren tegen aansprakelijkheid en risico’s als in dit artikel

in de vorige zin genoemde gelegenheid geen gebruik maakt,

omschreven, hetgeen onder andere betekent dat de 		

dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft 		

wederpartij een behoorlijke verzekering zal afsluiten die 		

opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder nadere 		

dekking biedt tegen produktaansprakelijkheid.

ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 		

De wederpartij is gehouden de verzekeringspolis, de 		

onverminderd het recht van opdrachtgever op 			

verzekeringsvoorwaarden en het bewijs van premiebetaling

schadevergoeding.

op eerste verzoek aan opdrachtgever ter inzage te geven.

Indien de wederpartij tekortschiet in het verlenen van zijn 		
volledige medewerking aan een keuring of controle komen

Artikel 7 Levering; levertijd

de kosten die daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening.

7.1

Leveringen, waaronder mede leveringen in gedeelten worden

Indien de zaken door opdrachtgever worden afgekeurd komen

verstaan, vinden plaats op de overeengekomen plaats en het

de kosten van de keuring voor rekening van de wederpartij.

overeengekomen tijdstip. Tenzij schriftelijk anders is 		

Indien opdrachtgever de zaken afkeurt zal de wederpartij 		

overeengekomen geschiedt levering onder de 			

deze binnen twee weken, nadat opdrachtgever hem dit heeft

leveringsconditie “Delivered Duty Paid” (DDP), volgens de

meegedeeld, op eigen kosten bij opdrachtgever afhalen tegen

meest recente versie van de Incoterms, uitgegeven door
de ICC (de Internationale Kamer van Koophandel).

creditering van het aan opdrachtgever in rekening gebrachte
bedrag en terugbetaling van terzake reeds door 		

6.5

De wederpartij vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken

de wederpartij (laten) melden. Deze melding geldt als 		

7.2

Indien de zaken niet binnen de overeengekomen termijn en op

opdrachtgever betaalde bedragen. Indien de wederpartij in de

de overeengekomen plaats zijn geleverd en/of de 		

nakoming van deze verplichting tekortschiet mag 		

werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn

opdrachtgever, onverminderd haar overige rechten, de zaken

zijn uitgevoerd, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in

voor rekening van de wederpartij bij de wederpartij doen 		

verzuim. Opdrachtgever is in dat geval, onverminderd de haar

afleveren.

overigens toekomende rechten, bevoegd de te leveren zaken

Onverminderd het in dit artikel bepaalde terzake van de 		

te weigeren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 		
ontbinden.

keuring of controle door opdrachtgever blijft de wederpartij
aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de levering

7.3

Indien de wederpartij weet of vermoedt dat hij niet, niet tijdig

van gebrekkige zaken, ook als deze zaken zijn be- of verwerkt.

of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal

Ook indien de wederpartij (overigens) tekortschiet in de 		

(kunnen) voldoen, dient hij dit onverwijld en onder opgave van

nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is hij

redenen schriftelijk aan opdrachtgever mede te delen.
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7.4

7.5

7.6

De wederpartij zal de te leveren zaken vergezeld laten gaan

wederpartij te zijn aangegeven. In alle andere gevallen gaat

van alle benodigde documentatie, bestemd om de zaken naar

de eigendom van de verpakking op het moment van levering

behoren te kunnen gebruiken, alsmede van eventuele 		

over op opdrachtgever. Leenemballage kan door 		

inspectie-, keurings- en controlerapporten en 			

opdrachtgever voor rekening en risico van de wederpartij 		

garantiebewijzen. De wederpartij is gehouden bij aflevering

retour worden gezonden naar een door de wederpartij op te

aan opdrachtgever een afleveringsbon ter hand te (doen) 		

geven adres. Indien de wederpartij geen adres opgeeft is

stellen.

opdrachtgever gerechtigd de leenemballage voor rekening en

Het risico van verlies, tenietgaan en beschadiging van de 		

risico van de wederpartij te zenden naar het adres van de 		

zaken blijft bij de wederpartij totdat de zaken aan 		

wederpartij. Opdrachtgever kan van het recht tot 		

opdrachtgever zijn geleverd en door een bevoegde

eigendomsverkrijging van de verpakking afstand doen en de

vertegenwoordiger van opdrachtgever voor ontvangst is 		

wederpartij verplichten tot terugneming van de verpakking.

getekend.

Ook heeft opdrachtgever te allen tijde het recht de

Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke 		

verpakking voor rekening en risico van de wederpartij aan de
wederpartij te retourneren.

toestemming van opdrachtgever.
9.4

Indien de geleverde zaken niet deugdelijk zijn verpakt is de

Artikel 8 Eigendomsovergang; risico; aanvaarding

wederpartij aansprakelijk voor de daardoor of in verband 		

8.1

De eigendom van de geleverde zaken gaat op opdrachtgever

daarmee ontstane schade, waaronder schade aan de

over op het moment van levering, zodra de zaken op de 		

geleverde zaken zelf.

overeengekomen plaats van levering zijn afgeleverd.
8.2

8.3

In geval van afkeuring van de zaken door opdrachtgever als

Artikel 10 Prijs

bedoeld in artikel 6 blijven de zaken eigendom van de 		

10.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen

wederpartij en wordt ook het risico geacht bij de wederpartij

vast, exclusief BTW en derhalve onder andere inclusief 		

te zijn gebleven en derhalve nimmer op opdrachtgever te zijn

transport, laden en lossen, alle in- en uitvoerrechten en

overgegaan. Opdrachtgever is in dat geval niet gehouden haar

accijnzen, alsmede inclusief alle overige heffingen en 		

verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Reeds door

belastingen verbandhoudende met de (levering van de) zaken,

opdrachtgever betaalde bedragen zullen in dat geval 		

alsmede inclusief (extra) kosten in verband met de uitvoering

onverwijld door de wederpartij worden terugbetaald.

van de overeenkomst. Ook valutaverschillen (verschillen in

In ontvangstneming van de zaken door opdrachtgever staat

wisselkoersen tussen het moment van bestellen en leveren/

een later beroep op gebreken in de geleverde zaken en een

factureren) hebben geen invloed op de prijs.

beroep op het op een andere wijze door de wederpartij niet

10.2

Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, 		

nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet in

belastingen en andere kostenverhogende factoren kunnen

de weg.

niet aan opdrachtgever worden doorberekend, tenzij 		

Verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van

schriftelijk anders is overeengekomen.

de zaken doet aan dit recht niet af.
Artikel 11 Betaling
Artikel 9 Verpakking; transport
9.1

9.2

9.3

11.1

Opdrachtgever is eerst gehouden tot betaling na tijdige en

Geleverde zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt en dienen

juiste nakoming door de wederpartij van al zijn verplichtingen

op zodanige wijze te worden beveiligd en vervoerd dat zij hun

uit de overeenkomst. Betaling kan door opdrachtgever 		

bestemming in goede staat bereiken.

worden opgeschort indien de wederpartij niet, niet tijdig of

Alle kosten van verpakking, opslag en vervoer van de zaken

niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft

zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen 		

voldaan. Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele

schriftelijk anders overeenkomen.

wijze afstand van recht in.

Indien sprake is van leenemballage dient dit duidelijk door de
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11.2

De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de

Betaling vindt plaats binnen de overeengekomen 		

wederpartij.

betalingstermijn na ontvangst en goedkeuring van de factuur
van de wederpartij. Indien geen andere betalingstermijn is

11.3
11.4

14.2

Indien de wederpartij, nadat hij daartoe door opdrachtgever

overeengekomen geldt een betalingstermijn van 60 dagen na

schriftelijk is aangemaand, niet binnen een in de aanmaning

factuurdatum.

te stellen termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 1 van

Opdrachtgever is bevoegd om schulden aan de wederpartij te

dit artikel, kan opdrachtgever de levering, het herstel of de

verrekenen met vorderingen op de wederpartij.

vervanging door een derde laten uitvoeren en is de 		

Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de 		

wederpartij gehouden de daaraan verbonden kosten op 		

nakoming van haar betalingsverplichting is zij eerst in verzuim

eerste verzoek aan opdrachtgever te vergoeden.

nadat twee weken na ontvangst van een schriftelijke 		
ingebrekestelling van de wederpartij zijn verstreken.

Artikel 15 Overmacht
15.1

Tekortkomingen van de wederpartij in de nakoming van

Artikel 12 Rechten van derden

zijn verplichtingen uit de overeenkomst worden slechts dan

De wederpartij garandeert opdrachtgever dat hij bevoegd is de

beschouwd als overmacht en kunnen alleen dan niet aan

eigendom van de geleverde zaken over te dragen en dat geen inbreuk

hem worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan

wordt gemaakt op rechten van derden (waaronder intellectuele- en

zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de

industriële eigendomsrechten). De wederpartij vrijwaart

in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

opdrachtgever voor alle aanspraken van derden terzake en zal als

De wederpartij dient aan te tonen dat een tekortkoming niet

gevolg daarvan en in verband daarmee door opdrachtgever geleden

aan hem toerekenbaar is.

schade op eerste verzoek aan opdrachtgever vergoeden.

15.2

Onder overmacht aan de zijde van de wederpartij wordt in
ieder geval niet verstaan: een gebrek aan personeel; staking;

Artikel 13 Geheimhouding

bovenmatig ziekteverzuim; de omstandigheid dat de 		

13.1

De wederpartij (waaronder tevens worden begrepen 		

wederpartij een prestatie die van belang is in verband met

personeel van de wederpartij en door de wederpartij 		

de door hemzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet

ingeschakelde derden) verplicht zich tot geheimhouding 		

behoorlijk geleverd krijgt; ongeschiktheid van door de 		

tegenover derden met betrekking tot tekeningen, modellen,

wederpartij gebruikte zaken en liquiditeits- en 			

constructies, schema’s en andere (bedrijfs)informatie, die aan

solvabiliteitsproblemen van de wederpartij, een en ander 		
ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak.

de wederpartij zijn verstrekt in verband met de overeenkomst
en/of andere informatie waaraan de wederpartij anderszins

15.3

wordt blootgesteld en mag genoemde gegevens en informatie

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

slechts verveelvoudigen en/of aan derden bekend maken/ter

verhindert intreedt nadat de wederpartij zijn verbintenis had
moeten nakomen.

beschikking stellen na voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtgever.
13.2

De wederpartij heeft geen recht zich op overmacht te 		

15.4

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de

De voor de wederpartij uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende

verplichtingen door de ene partij niet mogelijk is, langer duurt

verplichtingen blijven ook na het einde van de overeenkomst

dan 30 dagen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te

voortduren.

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 14 Nakoming
14.1

15.5

Ook als de wederpartij zich op overmacht kan beroepen dient

Indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst 		

hij opdrachtgever onverwijld, en in ieder geval binnen de voor

beantwoorden kan opdrachtgever, onverminderd de overigens

de nakoming van de betreffende verplichting overeengekomen

aan haar toekomende rechten, eisen dat de wederpartij het

termijn, de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk

ontbrekende alsnog levert of de zaken herstelt of vervangt.

mede te delen.
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Artikel 16 Garantie

opschorting van haar verplichtingen en/of tot gehele of 		

16.1

Opdrachtgever kan de rechten die hij aan een tekortkoming

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, onverminderd

kan ontlenen, ook indien een garantietermijn is 		

de overige rechten van opdrachtgever. Tevens is 		

overeengekomen, reeds uitoefenen indien zij meent dat de

opdrachtgever in genoemde gevallen gerechtigd de 		

zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

overeenkomst voor rekening en risico van de wederpartij door

Een overeengekomen garantie zal in ieder geval inhouden dat

één of meer derden te laten uitvoeren.

16.2

de wederpartij enig door opdrachtgever bij de wederpartij

16.3

gemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen, voor 		

Artikel 18 Geschilbeslechting; toepasselijk recht

rekening van de wederpartij, met inbegrip van de bijkomende

18.1

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van

kosten. Indien de wederpartij zaken of onderdelen daarvan

de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en

heeft gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten opzichte 		

de wederpartij bij uitsluiting worden beslecht door de 		

daarvan de garantie gedurende de volle garantietermijn 		

rechtbank te Almelo (Nederland). Dit geldt niet indien de 		

opnieuw in werking treden.

Sector Kanton van de Rechtbank bevoegd is. Opdrachtgever

Het bepaalde in dit artikel laat, zowel tijdens als na afloop van

blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de
volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

de garantietermijn, de rechten onverlet die opdrachtgever aan
een tekortkoming van de wederpartij kan ontlenen.

18.2

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en de 		
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Ontbinding

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 1980)

17.1

wordt uitgesloten.

Elke tussen opdrachtgever en de wederpartij 			
overeengekomen termijn voor de nakoming door de 		

17.2

wederpartij van zijn verplichtingen is een fatale termijn,

Artikel 19 Vertalingen

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene

Onverminderd alle overige rechten van opdrachtgever, mag

voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert

opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke 		

de Nederlandse tekst.

verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. de wederpartij in verzuim is met de nakoming van een 		
verplichting uit hoofde van de overeenkomst;
b. de nakoming door de wederpartij van een opeisbare 		
verplichting uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk of 		
blijvend onmogelijk wordt;
c. door de wederpartij (waaronder tevens worden begrepen
personeel van de wederpartij of door de wederpartij 		
ingeschakelde derden) enig voordeel is of wordt aangeboden
of verschaft aan opdrachtgever (waaronder tevens worden
begrepen personeel van opdrachtgever of door opdrachtgever
ingeschakelde derden) indien daarvoor door opdrachtgever
niet schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
d. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
aan hem surseance van betaling wordt verleend, of indien
sprake is van liquidatie of bedrijfsbeëindiging van de
wederpartij; in genoemde gevallen zijn de vorderingen van
opdrachtgever op de wederpartij onmiddellijk en in hun 		
geheel opeisbaar en is opdrachtgever bevoegd tot 		
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b. algemene voorwaarden voor werkzaamheden

Artikel 20 Toepasselijkheid

Artikel 22 Terreinen; gebouwen

20.1

22.1

20.2

Deze algemene voorwaarden voor werkzaamheden zijn, 		

De wederpartij dient zich voor aanvang van de uitvoering van

aanvullend aan de hiervoor onder A. genoemde algemene

de overeenkomst op de hoogte te stellen van de 		

inkoopvoorwaarden, van toepassing op alle aanvragen,

omstandigheden op de terreinen en in de gebouwen van

aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en

opdrachtgever en van de daar geldende voorschriften en 		

de wederpartij met betrekking tot het door de wederpartij ten

reglementen (onder andere inzake veiligheid, gezondheid en

behoeve van opdrachtgever verrichten van diensten en 		

milieu) waar de werkzaamheden uit hoofde van de 		

werkzaamheden.

overeenkomst moeten worden verricht en dient zich aan het

Indien en voor zover bij deze algemene voorwaarden voor

bepaalde in bedoelde voorschriften en reglementen te 		
houden.

werkzaamheden niet van de hiervoor genoemde algemene
inkoopvoorwaarden is afgeweken zijn de algemene

22.2

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat uitvoering van de
overeenkomst en de aanwezigheid van de wederpartij en zijn

inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

personeel op de terreinen en in de gebouwen van 		
Artikel 21 Uitvoering van de overeenkomst

opdrachtgever geen belemmering vormen voor de 		

21.1

De wederpartij dient de overeenkomst op het 			

ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van 		

overeengekomen tijdstip/in de overeengekomen periode,

opdrachtgever en derden.

op een behoorlijke en nauwkeurige wijze en volledig in

21.2

overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst en de

Artikel 23 Wijziging van de overeenkomst

daarin gestelde eisen en met inschakeling van vakbekwaam

23.1

en deskundig personeel uit te voeren.

door de wederpartij te verrichten diensten en werkzaamheden

De wederpartij is slechts na schriftelijke toestemming van

in redelijkheid te wijzigen na voorafgaand overleg met de 		
wederpartij.

opdrachtgever bevoegd derden in te schakelen bij de 		
uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij blijft, ook

23.2

21.4

21.5

overeenkomst door de wijziging wordt beïnvloed zal de 		

inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor het 		

wederpartij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk

De wederpartij en zijn personeel, waaronder begrepen bij de

schriftelijk op de hoogte stellen.
23.3

Indien de wijziging van de overeenkomst financiële of 		

uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, zijn

kwalitatieve consequenties heeft dient de wederpartij 		

gehouden de overeenkomst uit te voeren met inachtneming

opdrachtgever hierover tevoren in te lichten. Indien een vaste

van alle wettelijke- en andere overheidsvoorschriften.

prijs of vaste tarieven zijn overeengekomen zal de wederpartij

Indien opdrachtgever dit verzoekt dient de wederpartij 		

daarbij aangeven of, en zo ja in hoeverre, de wijzigingen 		

opdrachtgever schriftelijk opgave te verstrekken van de 		

overschrijding hiervan tot gevolg heeft. De wederpartij kan

persoonsgegevens van de personen die de werkzaamheden

geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging het

(gaan) uitvoeren.

gevolg is van omstandigheden die aan de wederpartij kunnen
worden toegerekend.

Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van 		
onvoldoende gekwalificeerd personeel is opdrachtgever 		

21.6

Indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de 		

als opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor het 		
handelen en nalaten van deze derden.
21.3

Opdrachtgever heeft het recht de aard en/of omvang van de

23.4

Opdrachtgever is slechts gehouden door haar schriftelijk 		

bevoegd om de verwijdering van dat personeel te gelasten.

opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van 		

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring

minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders wordt

van alle door de wederpartij bij uitvoering van de 		

overeengekomen, in onderling overleg bepaald.

overeenkomst gebruikte materialen en apparatuur.
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overeenkomst en overigens op eerste verzoek van

Artikel 24 Hulpmiddelen
24.1

wederpartij zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de

24.2

opdrachtgever aan opdrachtgever retourneren.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de 		
25.3

De wederpartij staat er voor in dat – met het uitvoeren

uit te voeren werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, welke

van de overeenkomst en door het feit dat opdrachtgever 		

van deugdelijke kwaliteit dienen te zijn en dienen te voldoen

rechthebbende wordt op alle daaruit voortvloeiende

aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving.

intellectuele- en industriële eigendomsrechten en het 		

De wederpartij kan slechts met toestemming van 		

volledige en vrije gebruiksrecht krijgt van de resultaten van

opdrachtgever gebruik maken van hulpmiddelen van 		

de opdracht – geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van

opdrachtgever. Dit gebruik is voor risico van de wederpartij en

derden en zal opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken

de wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle eventuele

van derden terzake en zal als gevolg daarvan en in verband

schade die hierdoor wordt veroorzaakt. De wederpartij zal

daarmee door opdrachtgever geleden schade op eerste 		

opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden

verzoek aan opdrachtgever vergoeden.

terzake. Zodra de wederpartij het gebruik van hulpmiddelen
van opdrachtgever heeft beëindigd, dient hij die hulpmiddelen
aan opdrachtgever te retourneren in de staat waarin hij ze
heeft ontvangen. De wederpartij is gehouden eventuele 		
schade en gebreken aan de hulpmiddelen onverwijld aan 		
opdrachtgever te melden en deze op eerste verzoek aan 		
opdrachtgever te vergoeden.
Artikel 25 Intellectuele- en industriële eigendomsrechten;
rechten van derden
25.1

Opdrachtgever wordt rechthebbende op alle intellectuele- en
industriële eigendomsrechten die ontstaan door of een gevolg
zijn van uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij.
De wederpartij zal aan de verkrijging door opdrachtgever van
genoemde rechten voor zover nodig zijn volledige 		
medewerking verlenen.

25.2

Rapporten, modellen, tekeningen e.d., waarin de door 		
opdrachtgever aan de wederpartij opgedragen 		
werkzaamheden resulteren, worden eigendom van
opdrachtgever. Alle door opdrachtgever aan de wederpartij
verstrekte stukken en informatie, zoals rapporten, adviezen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. blijven het
eigendom van opdrachtgever en mogen door de wederpartij
uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst. De wederpartij mag bedoelde stukken en
informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtgever niet verveelvoudigen, openbaar maken,
exploiteren of aan derden bekend maken/ter beschikking 		
stellen, tenzij opdrachtgever daarvoor voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft verleend. De wederpartij zal
bedoelde stukken en informatie na het uitvoeren van de 		
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